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Zapojte se do boje o elektronické cigarety, pošlete svůj příběh 
Evropské komisi do 17.6.2022!

Mnoho politiků a anti-vapingových 
organizací volá po tom, aby se s 
elektronickými cigaretami zacházelo 
stejně jako s kouřením. To by, ale 
znamenalo katastrofu pro vapery a 
veřejné zdraví. Miliony vaperů by 
tak mohly být nuceni přejít zpět ke 
kouření kvůli zákazu příchutí, daním 
a dalším omezením. Elektronické 
cigarety by se staly méně dostupné 
právě pro ty, kteří je nejvíce potřebují.

V těchto dnech Evropská komise 
připravuje novou verzi směrnice TPD 
(Tobacco Products Directive). Díky 
které, jsou v Evropě elektronické ciga-
rety a e-liquidy regulovány už od roku 
2014. Úkolem Evropské komise je mimo 
jiné i ochrana spotřebitelů a proto bylo 
jednání otevřeno i pro širokou veřejnost. 
Politika týkající se elektronických 
cigaret byla často v minulosti založena 
pouze na názorech odborníků, kterým 
mnohdy unikalo to nejdůležitější, 
příběhy a zkušenosti skutečných lidí. 
Což znamená, že nyní máme jedinečnou 
příležitost něco změnit a zapojit 
se do boje o elektronické cigarety. 

Vaše zkušenosti s e-cigaretami 
v českém jazyce můžete zasílat, 
do 17.6.2022, na oficiální stránky 
Evropské komise, kam se můžete 
přihlásit  pomocí  přiloženého  QR 
kódu.

Abyste se mohli zúčastnit, stačí 
provést tyto kroky:

• Klikněte na „zaslat připomínky“
• Vyberte preferovaný jazyk
• Vytvořte si účet
• Řekněte svůj příběh o tom proč 

jsou pro vás elektronické cigarety 
důležité a jak vám pomohly v 
odvykání kouření.

Za elektronické cigarety bojují 
i vapingové organizace 

World Vapers’ Alliance (WVA) 
uspořádala před Evropským 
parlamentem uměleckou instalaci 
s důležitým vzkazem pro politiky: 
Příchutě pomáhají kuřákům přestat!

Jde už o třetí událost celoevropské 
kampaně WVA #FlavoursMatter. 
Kampaň byla zahájena s jediným 
cílem a to ukázat zákonodárcům v 
Evropě a po celém světě, že příchutě 
elektronických cigaret jsou nástrojem 
pro odvykání kouření.  Demonstrace 
proběhly ve Stockholmu ve Švédsku a 
v nizozemském Haagu.

Krátce po demonstraci bylo v Nizozem-
sku oznámeno odložení nizozemského 
zákazu příchutí elektronických cigaret 
o šest měsíců. 

„Příchutě hrají zásadní roli v odvykání 
kouření. Miliony Evropanů už přestaly a 
přešly na vaping. Rozmanitost příchutí 
je jedním z nejdůležitějších důvodů, 
proč mnoho lidí přechází na e-cigarety 
a už se nikdy ke kouření nevrátí. Viděli 
jsme, že vaping funguje! Jsme proto 
potěšeni, že někteří europoslanci jsou s 
námi a pomáhají nám příchutě hájit.” 

Říká Michael Landl, ředitel World 
Vapers’ Alliance.

Michael Landl pochází z Rakouska a 
sídlí ve Vídni. Je to zkušený politik a 
vášnivý vaper. Studoval na univerzitě 
v St. Gallen a pracoval pro několik 
veřejných institucí a také v německém 
parlamentu.

Instalace se zúčastnil i poslanec 
Evropského parlamentu Pietro Fiocchi:

„Všichni souhlasíme s tím, že nekouřit 
je nejlepší volba, ale také dobře víme, že 
zvyšování daní a omezení elektronických 
cigaret nejsou funkční řešení! 
Pevně věřím, že alternativní systémy 
k tradičním cigaretám jsou nejlepším 
nástrojem k výraznému snížení procenta 
plicních onemocnění a rakoviny! 
Jakýkoli ideologický přístup proti 
takovým systémům je špatný a jde proti 
vědeckým důkazům.”

I do této kampaně se můžete zapojit 
i vy a poslat kdykoliv svůj „vape“  
příběh  v češtině, jednomu z našich 
europoslanců přímo na stránkách WVA.

Musíme zvýšit náš hlas a říci 
zákonodárcům o všech pozitivních 
věcech, které elektronické cigarety 
a příchutě mají a jak velkou roli 
hrají při pomoci kuřákům přestat. 

Studie ukazují, že dospělí, kteří 
vapují ochucené e-cigarety, mají o 
230 % vyšší pravděpodobnost, že 
přestanou kouřit , než ti, kteří používají 
neochucené e-cigarety a my musíme 
zajistit, aby to bylo zohledněno 
při navrhování příštích zákonů. 

Zdroje: www.provapery.cz
             www. worldvapersalliance.com



Dnes se spolu podíváme na all-
in-one (AIO) zařízení vhodné pro 
oba styly vapingu. Uwell Havok 
V1 a už teď vám můžu napovědět, 
že v tomhle případě na detailech 
opravdu záleží.

Balení
Po otevření krabičky na nás rovnou 
vykoukne samotné zařízení, které 
je výrobcem považováno za pod. S 
rozměry 100 x 42,9 x 19,2 mm a 
hmotností 101 g? Budeme ho radši 
kategorizovat jako AIO zařízení. 
Dále v balení najdeme dvě žhavící 
hlavy (jedna MTL, druhá DL) a 
pár papírů co stejně nikdo nečte. 

Kupujte náplně u seriózních prodejců! 
Na českém trhu jsou nikotinové náplně legální v maximálním obsahu 10 ml !
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Co je syntetický nikotin?
Pravděpodobně jste už slyšeli, že 
na trh s vapingem nám přibyl další 
termín, o kterém se začíná mluvit 
čím dál častěji. Syntetický nikotin, 
také známý jako nikotin bez tabáku. 
Syntetický nikotin je přesně to, jak 
to zní, uměle vyrobený nikotin, který 
neobsahuje žádné stopy tabákové 
rostliny a není žádným způsobem 
odvozen z tabáku. Samozřejmě, 
že mnoho lidí chce vědět to jestli je 
syntetický nikotin bezpečný? Jak 
se vyrábí? Uspokojuje chutě stejně 
účinně jako tradiční nikotin získaný 
z tabáku? Pokusíme se vám na tyto 
otázky odpovědět.

 Z čeho se syntetický nikotin vyrábí?
Syntetický nikotin se vyrábí v laboratoři, 
tak aby zcela napodobil nikotinový 
alkaloid nacházející se v rostlině tabáku, 
ale bez použití jakýchkoli tabákových 
derivátů. Pokročilá molekulární 
technologie umožňuje chemikům 
jednoduše přeskupit molekuly nalezené 
v existujících rostlinných sloučeninách, 
tak aby vytvořili čistý nikotin, který je 
identický s tím, na který jsme už zvyklí 
v rostlině tabáku. Základní ingredience 
pro tento syntetizovaný proces se 
mohou lišit v závislosti na výrobci, 
ale na tom vlastně nezáleží, protože 
konečný výsledek je vždy stejný: 100% 
čistý nikotin, bez jakýchkoliv dalších 
sloučenin, který je zcela bez zápachu a 
chuti.

Syntetický nikotin vs. nikotin získaný 
z tabáku
Jaký je tedy rozdíl mezi syntetickým 

nikotinem a nikotinem získaným z 
tabáku, kromě toho, jak se vyrábí? 
Popravdě nikotinové extrakty, které se 
používají k výrobě e-liquidů, nejsou 
nikdy 100% čisté. Vytvořit 100% 
čistý nikotin z tabákové rostliny je 
prakticky nemožné, takže v důsledku 
toho si nikotin získaný z tabáku, který 
se nachází v e-liquidech, zachovává 
stopová množství i dalších tabákových 
sloučenin.

Za prvé tyto stopová množství 
tabákových sloučenin mohou ovlivnit 
chuť e-liqidu, i když se v něm 
nacházejí v malém množství. Zadruhé 
to znamená, že je uživatelé vdechují. 
Stručně řečeno, syntetický nikotin je 
100% čistý nikotin, zatímco nikotin 
získaný z tabáku nikoli.

Pro uživatele nikotinu je možná 
nejdůležitější skutečnost, že syntetický 
nikotin nezapáchá ani se nechová jinak 
než tradiční nikotin získaný z tabáku. 
Konzumace produktu vyrobeného se 
syntetickým nikotinem tak nepřinese 
zásadně nic nového a uspokojí vaše 
chutě stejně efektivně. 

Je pro vás syntetický nikotin lepší?
Těžko říci, zda je syntetický nikotin pro 
uživatele lepší, nebo ne, protože nikdo 
není oprávněn k takovému tvrzení bez 
provedení řádných studií. Můžeme 
říci, že je snadné vysvětlit, proč by byl 
100% čistý nikotin lepší, hlavně proto, 
že neobsahuje další sloučeniny, které se 
nacházejí v rostlině tabáku.

Je syntetický nikotin bezpečný?
I když je na trhu ještě, krátkou dobu a 
nebyli s ním provedeny rozsáhlé studie, 
tak je syntetický nikotin vyrobený 
v laboratoři 100% identický se 
sloučeninou nikotinu, která se nachází v 
tabáku. Jinými slovy, neexistuje žádný 
důvod, proč by syntetický nikotin měl 
mít jiné účinky než ten z tabáku.

Syntetické nikotinové produkty
Syntetický nikotin je v současnosti stále 
populárnější, a proto jej využívá stále 
více společností. Mnoho velmi známých 
vapingových značek buď zcela přešlo 
na nikotin bez tabáku, nebo vytvořili si 
alternativní řady svých nejoblíbenějších 
produktů s touto formou nikotinu 
namísto toho, který pochází z tabáku. 
Můžete se s ním setkat v e-liquidech 
i v jednorázových elektronických 
cigaretách.

Syntetické nikotinové sáčky existují 
jako alternativní způsob dodávání 
nikotinu pro ty, kteří nechtějí kouřit ani 
vapovat. Tyto diskrétní kapsičky jsou 
vhodné hlavně pro cestování obsahují 
syntetický nikotin smíchaný s dalšími 
složkami (obvykle rostlinného původu) 
a umožňují absorbovat nikotin přes 
dutinu ústní, tak že se umístí mezi 
vnitřní stranu tváře a dáseň.

Syntetický nikotin je více než jen 
trend je to zcela nový způsob, jak zažít 
nikotin k uspokojení každodenních 
chutí, aniž byste se museli spoléhat 
na tabákovou rostlinu.

Recenze UWELL HAVOK V1 65W od Majkyho.
Ptáte se kde je USB-C kabel? Doufám, 
že u vás v šuplíku, protože není součástí 
balení.

Materiály a Design
Tělo zařízení je vyrobeno z hliníkové 
slitiny, což mě moc nepotěšilo z 
důvodu životnosti, bohužel moje špatné 
předtuchy se naplnily a už po týdnu 
šetrného používání, jsou na zařízení 
vidět náznaky ošoupání.

Co se vzhledu týče, tak asi nemám moc 
co vytknout, na jedné straně zařízení 
se nachází panel z PCTG (plastu) 
který má imitovat vzor lité barevné 
pryskyřice. Ze strany druhé nalezneme 

různé gravírované nápisy, což se 
mně osobně líbí. Pouze poměrně 
veliký nápis MADE IN CHINA 
působí trochu lacině. Na druhou 
stranu, se tam vyrábí, tak je to fér.

Tuto a další recenze najdete na 
stránkách www.provapery.cz


