
Více informací a novinek z řasokoulího světa najdeš na webu nebo instagramu řasokoule.eu. Můžeš sdílet i naše 
fotky, jak si u Tebe skvěle žijeme. 

 

 
 
 

Ahoj, objevil/a jsi právě podivnou zelenou kouli a ptáš se, co jsem zač? Jsem Řasokoule 
zelená (ale můžeš mi dát jakékoliv jméno) a ode dneška budu Tvým novým rostlinkovým 
kamarádem. Asi bych Ti o sobě měla říct něco víc, ať spolu spokojeně žijeme až na věky věků.  

Narodila jsem se v chladném jezeře. Naši řasokoulí prapra...prarodiče byli poprvé 
objeveni v rakouském Zeller See. Rozšířené jsme ale takřka po celém světě, a to v chladných 
vodách, například v Japonsku, Skotsku, Estonsku nebo na Islandu. Rosteme velmi pomalu, cca 
0,5 cm za rok, ale naše hodně staré kámošky už dorostly do obdivuhodných rozměrů, oproti 
kterým jsem já dost prďola. 

Lidé si nás pořizují jako odolného „domácího mazlíčka“ nebo jen jako krásnou přírodní 
dekoraci do svých domovů. Jsme velmi nenáročné rostlinky a nemusíš se bát, že bys péči o nás 
nezvládl/a. Vydržíme až 10 dní bez vody, ale nejspokojenější jsme v jakékoliv dóze s vodou, 
kterou bychom Ti doporučili asi jednou za 14 dní vyměnit za čerstvou.  
  
 
💚 Co teď se mnou, když jsem uvězněná v pytlíku?  
Vyndej mě a dej do dózy se studenou vodou. Ideálně mě nejprve lehce promasíruj, čímž získám 
zpátky svůj přirozený tvar, o který jsem nejspíš při transportu přišla. 
 
 
💚 Kam mě ubytovat? 
Do čehokoliv, co je průhledné a lze tam nalít vodu.  
Co se týká umístění domečku, je důležité, aby na něj nedopadalo příliš silné světlo. Mohly by 
se mi spálit konečky řas, takže hlavně ne na parapet prosím. 
Voda by měla mít pokojovou teplotu nebo nižší. Bude se mi ale líbit i při teplotách blížících se 
nule. 
 
 
💚 A co mě udělá nejšťastnější řasokoulí široko daleko?  
Užívám si každého pomazlení, promačkání nebo pokoulení mezi dlaněmi, nejlépe v 
napuštěném umyvadle, nebo pod tekoucí vodou. Nejenže se tím ze mě vyplaví nečistoty, které 
by mi jinak mohly způsobit nějakou chorobu, ale pocítím tak i Tvoji lásku, kterou potřebujeme 
přece všichni.  

 
 

 

 


