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1 Idea, poslání, důvod existence a cíle spolku
Vědomý dotek je spolek (dříve občanské sdružení) založený v roce 2013.
Hlavními cíli a činnostmi spolku jsou:
 podpora zdravého životního stylu a zdraví jednotlivce ve všech jeho dimenzích, tedy
fyzické, psychické, duchovní, sociální;
 podpora úsilí o zdravý životní styl a přijetí osobní odpovědnosti jednotlivce za zdraví;
 informovanost veřejnosti o rozličných metodách udržování zdravého životního stylu a
co možná nejširší veřejná diskuse na toto téma;
 rozvoj a další vzdělávání poradců zdravého životního stylu, podpora výzkumu v této
oblasti;


ochrana životního prostředí jakožto jednoho z podstatných činitelů majících na zdraví
lidstva základní vliv;

Akcí spolku se může účastnit jak veřejnost, tak členové spolku.
Činnost spolku je zaměřena (v rámci programu Zdravý životní styl a programu Zdravé životní
prostředí) na:
 pomoc pracovníkům v pomáhajících profesí (projekt Den vědomého doteku pomáháme pomáhajícím)
 podpora zdravého životního stylu (projekt Klub zdraví VD, Craniosacrální
biodynamika VD)
 ochrana a obnova přírody (projekt Dobrovolný úklid Čimického háje, Pomozme
mlokovi přežít v Praze a Podpora ZOO Praha)
 informovanost

široké

veřejnosti o

zdravém

životním

stylu

a

životním

prostředí (časopis „Na dotek“ )

2 Činnost v roce 2015
V roce 2015 vedl spolek dva hlavní programy: Zdravý životní styl a Zdravé životní prostředí.
Vedocím těchto programů je PhDr. Martin Rezek.
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2.1 Projekty v programu Zdravý životní styl
2.1.1 Den vědomého doteku – Pomáháme pomáhajícím
"Den vědomého doteku" je zaměřen na pracovníky z pomáhajících profesí jako jsou
zdravotníci, zaměstnanci ústavů, sociální pracovníci, rehabilitační sestry, hasiči apod., u
kterých je statisticky zjištěn zvýšený výskyt syndromu vyhoření či posttraumatických
stresových poruch (PTSD).
Během přednášky na téma duševní hygieny byli účastníci seznámeni s hlavními principy
ochrany proti syndromu vyhoření či PTSD. Dále pak bylo s účastníky individuálně pracováno
na uvolňování jejich stresových blokád, přičemž byly využívány převážně techniky metody
craniosacrální biodynamika.
Cílem projektu je udržení a obnovení fyzického a psychického zdraví a kvality lidského
života převážně vlastním úsilím.
Realizované Dny vědomého doteku:
23.1.2015, 20.2.2015, 27.3.2015, 24.4.2015, 8.5.2015, 5.6.2015, 23.10.2015, 27.11.2015.
Místo konání: Na Petynce 182/70, Praha 6
Zůčastnilo se: 48 účastníků
Program dne:
1. Seznámení s projektem Den vědomého doteku
2. Přednáška na téma Duševní hygiena a prevence syndromu vyhoření
3. Řízená relaxace
4. Poslech hry na tibetské mísy (hraje M. L. Mazáčová)
5. Individuální ošetření zúčastněných osob pomocí metody craniosacrální biodynamika
(uvolňování stresových blokád)
Lektorka:
Michaela Lamana Mazáčová,

BCST

(Biodynamic

Craniosacral

Therapist)
Zabývá se: Craniosacrální biodynamika, Tónová akupunktura, Thajská
masáž, Shia Tsu, Prenatální masáž ...
Vzdělání: Od 2010 Škola vědomého doteku;
2007 – 2009 ICSB (International Institute for Craniosacral Balancing),
Bhadrena Tschumi Gemin a Kavi Gemin, Švýcarsko, titul BCST Biodynamic Craniosacral
therapist;
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2005 – 2007 Institut Craniosacrální Biodynamky u Abhy Hastrdlové;
2002 – 2004 Výuka Thajských masáží s MUDr. Robertem Pleskotem;
1999 – 2003 Spolupráce s PhDr. Matoušem Řezníčkem, Centrum Elementární terapie;
1999 – 2000 Kurzy Thajských masáží, Vedic Conservatory u Michaela Bucka, USA;
1998 – 2003 Semináře Tónové akupunktury a Prenatální masáže u Inge Schubert, Německo;
1997 – 2000 Studium Shiatsu v Darja shiatsu school a u Bohumila Dvořáka;
1997 Masérská a poradenská praxe, výuka jógy;
1993 Meditační praxe v Zenové škole Kwan Um, Seung Sahn;
1983 – 2005 Kurzy jógy u Mgr. Jiřího Čumpelíka, Dr. M. Bholeho, PhDr. Marie Durasové
Projekt je za rok 2015 vyhodnocen jako úspěšný, prospěšný a smysluplný.

2.1.2 Craniosacrální biodynamika VD
Cílem projektu je informovanost veřejnosti o metodě craniosacrální biodynamika
(kraniosakrální biodynamika) jako metody pro udržení a obnovení fyzického a psychického
zdraví. Tohoto cíle chceme dosáhnout cestou prezentace a propagace uvedené metody.
Na projektu spolupracují: Michaela Lamana Mazáčová, PhDr. Martin Rezek, Irena Veselá,
Jitka Scharinger a další.
Craniosacralní biodynamika (nebo také kraniosakrální biodynamika) je jemná neinvazní
metoda, která velmi respektujícím způsobem podporuje moudrost těla a jeho schopnost
znovunalezení rovnováhy a zdraví.

Prezentace metody pro zaměstnance z pomáhajících profesí je v rámci akce Den vědomého
doteku - pomáháme pomáhajícím. Účastníci prezentace nic neplatí (ZDARMA).
Prezentace metody pro veřejnost byla v Harmonizačním studiu Osm (Praha 6, Srbská 2) dle
individuálních zájmů.
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Spolek doporučuje kvalitní semináře o craniosacrální biodynamice lektorky Michaely
Lamany Mazáčové. Účastníci pochopí princip metody craniosacrální biodynamika, naučí se
jak teoretické znalosti tak i praktické dovednosti. Studium může vyústit až v "certifikaci
praktikanta craniosacrální biodynamiky".
Zůčastnilo se: 20 účastníků
Projekt je za rok 2015 vyhodnocen jako úspěšný, prospěšný a smysluplný.

2.1.3 Klub zdraví VD
"Klub zdraví VD" je projekt spolku Vědomý dotek určený pro jeho členy zaměřený na:
 Podporu zdravého životního stylu a zdraví jednotlivce ve všech jeho dimenzích tedy fyzické, psychické, duchovní, sociální.
 Podporu úsilí o zdravý životní styl a přijetí osobní odpovědnosti jednotlivce za
zdraví.
 Informovanost o rozličných metodách udržování zdravého životního stylu
 Na projektu spolupracují odborníci z rozličným oborů zdravého živoního stylu
(maséři, fyzioterapeuti, speciální terapeuti, osobní trenéři, poradci o zdravé výživě
apod.)
Účastníci projektu získávají:

1. Slevový

program na služby (např.

kosmetika,

masáže,

speciální

terapie)

které jsou neustále doplňovány
2. Informace o metodách pro udržení zdraví - spolupracuje mnoho odborníků z
různých oborů (i prostřednictvím časopisu „Na dotek“)
3. Prezentace metod pro udržení zdraví - spolkem doporučené semináře na které
účastníci projektu mohou získat slevu
Projekt je za rok 2015 vyhodnocen jako úspěšný, prospěšný a smysluplný.

6

Vědomý dotek z.s.

Výroční zpráva za rok 2015

2.2 Projekty v programu Zdravé životní prostředí
2.2.1 Dobrovolný úklid Čimického háje
Projekt je zaměřen na prostor Čimického háje v
Praze 8, který si vzal spolek pod svou patronaci.
Při

ochraně zeleně spolupracuje

spolek

se správou Čimického háje - Lesy hl. m. Prahy a
Městskou částí Praha 8.
Cílem

akce

prostředí,

je
jako

zajištění čistoty
jedné

ze

životního
základních

potřeb člověka. K dosažení tohoto cíle je využívána i pomoc dobrovolníků z řad
veřejnosti. Úklid Čimického háje byl pořádán 2x do roka v měsících březnu a září. Na akcích
byly vždy pro dobrovolníky připraveny rukavice i pytle na odpadky, včetně kontejneru na
odpad.
Uskutečněné úklidové akce:
21.3.2015 jsme pořádali akci "Dobrovolný úklid Čimického háje". Sešlo se celkem kolem 50
dobrovolníků, kteří za 2 hodiny odstranili z prostoru Čimického háje 7 kubíků
(m3) odpadků. Ty byly odvezeny do připraveného kontejneru. O akci byla i natočena
reportáž Českou televizí na ČT 24.
26.9.2015 jsme pořádali akci "Dobrovolný úklid Čimického háje". Sešlo se celkem kolem 30
dobrovolníků, kteří za 2 hodiny odstranili z celého prostoru Čimického háje 3,5 kubíků
(m3) odpadků. Ty byly odvezeny do připraveného kontejneru. Bylo vidět, že pravidelný úklid
je prospěšný, neboť byl Čimický háj oproti minulému období čistší.
Projekt je za rok 2015 vyhodnocen jako úspěšný, prospěšný a smysluplný.

2.2.2 Obnova jezírka v Čimickém háji
Projekt je zaměřen na jezírko v severovýchodní části Čimického háje v Praze 8, jež má
vlastní vodní zdroj (tedy pramen).
Cílem akce je zachránit vzácný vodní tok (v okolí se jedná o ojedinělý přírodní vodní tok s
vlastním zdrojem), obnovit toto jezírko a následně jej chránit (sledování a pravidelné
čištění). V rámci projektu jsme zajistili pojmenování jezírka názvem Dotek.
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Obnovou jezírka získala místní zvěř jedinečný přírodní pitný zdroj, čímž může následně
dojít k rozšíření fauny (i flory) v Čimickém háji a občané získali další relaxační prostor.
Stav jezírka před naší iniciativou:
Přítok z pramene do jezírka neměl koryto a voda tekla v terénu volně. Jezírko bylo zanesené,
nemělo řádnou hloubku a břeh nebyl zpevněn. Návštěvníci Čimického háje se u jezírka
bořili v blátě. Díky nízké hloubce jezírka, mělo jezírko tendenci v letních obdobích vysychat
a ztrácelo se. Odtok vody z jezírka nebyl veden v korytu, voda tekla volně v terénu přes cestu
směrem do pole vedle Čimického háje. Návštěvníci Čimického háje, pokud šli po cestě,
museli jít přes bahnitý úsek.
První akce na obnovu jezírka proběhla dne 29.8.2015.
Na akci "Zachraňme jezírko Čimickém háji" dne
29.8.2015, která proběhla v době od 10:00 do 13:00
hod., se sešlo 30 dobrovolníků.
Vytvořili jsme a prohloubili přítok do koryta,
zpevnili jsme jej kameny, vytvořili tůňku pro
ptactvo, zpevnili koryto jezírka, vyčistili jezírko od
větví a zabudovali do země k jezírku lavičku.
Akce byla ve spolupráci s Lesy hl. m. Prahy,
Magistrátem hl. m. Prahy a Úřadem městské části Praha 8.
Na místě nám hodně pomáhal správce Čimického háje pan Jiřík, kterému patří náš dík.
Přítomen byl i zástupce Českého rozhlasu, který zde udělal reportáž.
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V rámci projektu jsme:
1. Umístili k jezírku lavičku (s odpadkovým košem) pro návštěvníky Čimického háje
k relaxaci a odpočinku u vodního zdroje.
2. Přítok pramene jezírka usměrnili do koryta a zpevnili toto koryto kamením.
3. Jezírko prohloubili tak, aby byla dostatečná rezerva vodního zdroje pro vodní
živočichy a obojživelníky i v letním období. Bagr zde odstranil 12 m3 zeminy s
větvemi.
4. Zpevnili břeh jezírka kamením.
5. Zajistili prořezání stromů v okolí jezírka tak, aby se odstranilo jeho zastínění
6. Zajistili pojmenování jezírka (na úřadech na ÚMČ Praha 8 a Názvoslovná komise,
Zeměměřičský úřad pod Čj.: ZÚ-03812/2015) jménem "Dotek" (jméno Dotek od
slova "dotéci", neboť voda do jezírka musí nejprve dotéci z nedalekého pramene).
Chceme ještě zajistit:
Odtok vody z jezírka usměrnit do koryta a zpevnit toto koryto kamením. V místě, kde voda
protíná cestu, zajistit přes koryto dřevěnou lávku pro pěší.
Instalovat k jezírku informační ceduli s jeho názvem
Projekt je za rok 2015 vyhodnocen jako úspěšný, prospěšný a smysluplný.

2.2.3 Pomozme mlokovi přežít v Praze
Cílem projektu je zajištění přirozeného životního prostředí pro reprodukci a přezimování
zákonem chráněného mloka skvrnitého v jeho místě výskytu, tedy u Podhořského potoka
v Praze 7 a Praze 8, jež je evropsky významnou přírodní lokalitou NATURA 2000.
K dosažení tohoto cíle pořádáme akce na vyčistění tůní a opravu kamenných přezimovacích
zídek u tohoto potoka. Akce jsou spojeny s odbornou přednáškou o mloku skvrnitém
(přednášející - Ing. Jiří Rom). Prostor Podhořského potoka prochází pravidelně "mločí
hlídka," která kontroluje stav tůní.
V projektu je využívána hlavně pomoc dobrovolníků z řad veřejnosti (jejichž pomoc je
neocenitelná).
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Projekt je ve spolupráci se zástupcem Magistrátu hlavního města Prahy panem Ing. Jiřím
Romem (specialista péče o chráněná území - oddělení péče o zeleň), Úřadem městské části
Praha – Troja, Úřadem městské části Praha 8 a společností Bendovka s.r.o.

Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra) - zákonem chráněný živočich
Na rozdíl od jiných obojživelníků, jsou mloci
živorodí,

nekladou

tedy

vajíčka

(resp.

vejcoživorodí – vajíčka se vyvíjejí v těle
samice). Samice je při kladení larev zadní
polovinou nebo i větší částí těla ve vodě,
snaží se ale nesklouznout do vody celá. Larvy
se pak ve vodě vyvíjejí přibližně tři měsíce,
než opustí vodní prostředí. Jsou dravé a
v tůních a pomalu tekoucích potocích, které jim nejvíce svědčí, loví drobné vodní bezobratlé
ale i rybí potěr. Trvá jim pak cca tři roky, než pohlavně dospějí. Dožívají se 20 let.
I mimo vodní prostředí se živí bezobratlými živočichy, žížalami a slimáky počínaje až po
pavouky a hmyz.
Mlok skvrnitý je dle Bernské konvence (Úmluva o ochraně planě rostoucích rostlin, volně
žijících živočichů a přírodních stanovišť) přísně chráněných živočišným druhem a dle
Vyhlášky ministerstva životního prostředí ČR č. 395/1992 je dokonce silně ohroženým
živočišným druhem.
Akce v roce 2015:
5.3.2015
Během úklidu dne 5.3.2015, kterého se
zúčastnilo

16

osob

bylo vyčištěno

a

upraveno 60 tůní. Všichni účastníci získali
kromě dobrého pocitu při pomoci zákonem
chráněného
poděkování knižní

živočicha
publikaci

jako
"Rostliny

přírodního parku Drahaň - Troja" (autor
Daniel Hrčka). Přednášku o mlokovi
skvrnitém připravil pan Ing. Jiří Rom
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(specialista péče o chráněné území z MHMP). Akce byla ve spolupráci s Městskou částí Praha
- Troja a Magistrátem hl. m. Prahy.

10.5.2015
Dne

5.5.2015

bylo

zjištěno

úmyslné

poškození tůní u Podhořského potoka. V
tůních jsou již larvy mloka skvrnitého.
Proto byly tůně na 3 místech narychlo
opraveny a byla vyhlášena akce "Pomozme
mlokovi přežít v Praze" na 10.5.2015. Na
akci se sešlo 14 dobrovolníků, kteří v
celém

prostoru

Podhořského

potoka opravili tůně a zachránili tak
letošní populaci mloka skvrnitého.

10.9.2015
Dne 10.9.2015 od 17:30 hod. pořádal spolek akci "Pomozme mlokovi přežít v Praze" u
Podhořského potoka, kde se tento chráněný a ohrožený živočišný druh (mlok skvrnitý)
vyskytuje. Sešlo se celkem 17 osob (dobrovolníků a členů spolku) dospělých a 3 děti.
Po přednášce o mlokovi skvrnitém, kterou připravil pan Ing. Jiří Rom (specialista péče o
chráněné území z MHMP), jsme se pustili do oprav kamenných přezimovacích zídek.
Na počátku nám sice pršelo, ale pak se
počasí umoudřil o a nechalo nás pracovat.
Zídky, které zde u potoka jsou, jsme
opravili. Po cca 2 hodinách práce nás přišli
pozdravit i nějací ti mloci. Byl to krásný
den. :)
Projekt je za rok 2015 vyhodnocen jako
úspěšný, prospěšný a smysluplný.
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2.2.4 Podpora chovu včel v ZOO Praha sponzorováním
Bez včel a jejich opylování rostlin by nebylo života na Zemi.
Jedinečná expozice včely medonosné v ZOO Praha přibližuje její život a ukazuje její
jedinečnost.
Pro vyjímečnost včely medonosné a její nezastupitelnost v přírodě, rozhodlo se sdružení
sponzorovat v ZOO Praha právě její expozici (již od roku 2013).
Podpora je za rok 2015 vyhodnocena jako prospěšná a smysluplná.

3 Finanční zpráva, hospodaření v roce 2015
3.1 Příjmy
Státní dotace a granty: 0,- Kč
Obecné dotace a granty: 0,- Kč
Zahraniční dotace a granty: 0,- Kč
Sponzorské dary: 0,- Kč
Finanční dary: 35.100,- Kč
Členské příspěvky: 400,- Kč
Příjmy z vlastní činnosti: 0,- Kč
Ostatní příjmy: 0,- Kč
CELKEM: 35.500,- Kč

3.2 Výdaje
Mzdy: 0,- Kč
Ostatní osobní náklady:
Školení: 3.600,-Kč
Odvody: 0,- Kč
Cestovné: 0,- Kč
Materiál a DHM: 18.035,- Kč
Nájemné: 7.700,- Kč
Energie, vodné stočné: 0,- Kč
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Provozní režie (telefonní poplatky, poštovné, pohonné hmoty apod.): 7.050,- Kč
Opravy: 0,- Kč
Služby: 100,- Kč
Odpisy majetku: 0,- Kč
Sponzoring: 1.000,- Kč
Ostatní náklady: 540,- Kč
CELKEM: 38.025,- Kč

4 Orgány spolku
Předseda výboru: PhDr. Martin Rezek
Členové výboru: Dagmar Dřímalová, Mgr. Dagmar Rezková Dřímalová

5 Poděkování
Za spolek bychom rádi poděkovali jak všem dobrovolníkům, kteří se podíleli na našich
akcích, tak organizacím a úřadům, které nás při naší činnosti v roce 2015 podporovali
(zapůjčením prostředků jako je nářadí, informováním o našich akcích apod.):
 Magistrát hlavního města Prahy
 Úřad Městské části Praha Troja
 Úřad Městské části Praha 8
 Lesy hlavního města Prahy

Za připravené přednášky bychom rádi poděkovali:
 Ing. Jiří Rom specialista péče o chráněné území z MHMP – mlok skvrnitý
 Michaela Mazáčová – duševní hygiena a craniosacrální biodynamika
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6 Kontaktní a identifikační data
Název organizace: Vědomý dotek z.s.
Číslo a datum registrace u MV: VSI1-1/94720/13-2 z 14.10.2013
Sídlo organizace: Praha 8, Feřtekova 557/18 (181 00)
Adresa kontaktní: Praha 8, Feřtekova 557/18 (181 00)
Statutární zástupce: PhDr. Martin Rezek
Telefon: 608 339 338
Email: info@vedomy-dotek.cz
IČO: 02214776
Bankovní spojení: Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 2800509664/2010
Webové stránky: www.vedomy-dotek.cz

14

