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Vážení čtenáři 
Světa Botanicus, 

letošní podzimní číslo Světa Botanicus obsahuje hned dva portréty zajímavých 
umělců: Lukáš Rais je sochař, který rád dává tvar kovovým trubkám a jeho  
tři plastiky jste mohli vidět během sezóny v našich zahradách. Naopak  
Víťa Marčík vládne především svým hlasem a vypravěčským talentem:  
jeho vystoupení znáte z našeho Centra řemesel, kde jeho pohádky pro děti  
i dospělé baví každoročně naše návštěvníky. 

Kromě těchto výrazných osobností vám představujeme v dalších pravidelných 
rubrikách naše výrobky, rostliny a nechybí také dva jednoduché recepty  
od nás z Ostré.

Jsme rádi, že čtete náš časopis a těšíme se na setkání u zimního vydání.

Hezký podzim vám přejí 
Dana a Jan Hradečtí 

ÚVOD



„NETVARUJI MATERIÁL. 
DÁVÁM MATERIÁLU TVAR.“

LUKÁŠ RAIS

ROZHOVOR

JEDNÍM Z AUTORŮ, JEHOŽ SOCHY SI MŮŽETE 
PROHLÉDNOUT V ZAHRADÁCH BOTANICUS V OSTRÉ 
U LYSÉ NAD LABEM, JE LUKÁŠ RAIS. SOCHAŘ, JEHOŽ 
HLAVNÍM TVŮRČÍM MATERIÁLEM JSOU KOVOVÉ 
TRUBKY, MÁ V NAŠICH ZAHRADÁCH UMÍSTĚNY  
TŘI PLASTIKY. 

Můžete na úvod přiblížit vaši profesní cestu od studia  
k vlastní tvorbě?
Jako každý jsem začal s mateřskou školkou, což byl jen tak mimo-
chodem dost tvrdý oříšek. Potom jsem pracoval… hodně… a hrál 
v hardcore kapele, psal povídky, kreslil…Najednou jsem ale potře-
boval něco udělat jinak… sbalil jsem si batoh a odjel do Mexika. 
Dlouho jsem cestoval a poznal řadu skvělých lidí. Vrátil jsem se 
s vědomím, že je potřeba udělat pravděpodobně všechno úplně 
jinak. A udělal to. Přihlásil jsem se na UMPRUM a vzali mně.  
To byl začátek. Navázal jsem na to, a snažil se dohnat výtvarné 
vzdělání. Mimochodem – obzvlášť báječná část mého života.  

Proč právě obor sochařství?
Chtěl jsem vždy studovat sochařství. To je to, co mi říká nejvíc…  
a studium u profesora Jiřího Beránka, poté u Gebauera a Kintery…

Co vám studium především dalo?
UMPRUM je skvělá škola. Každopádně je to škola plná zvláštních  
a zajímavých lidí, kteří vám mohou naprosto změnit pohled  
na svět jenom tím, že ho sdílejí s vámi. Já na UMPRUM prostě 
nedám dopustit.   
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Během studia jste vystřídal vedení tří 
zcela odlišných profesorů. Lze říci, čím 
vás který ovlivnil?
Všichni mně ovlivnili… Často jsme měli 
dlouhé rozhovory o tom, jestli je to či ono 
správně. Někdy jsme se v názorech potkali, 
někdy méně, ale nikdy mi na škole nikdo 
neříkal: tohle nedělej. Spíš mi řekli: „… Hele 
máš na to tři měsíce a nemůžeš to stihnout.“ 
A já: „Stihnu to!“ A oni: „Nestihneš, zjedno-
duš to!“ No, pak jsem to samozřejmě nestihl. 
Tak to mne na škole mimo jiné hodně bavilo. 
Přínos od těch všech tří osobností pro mne 
byl obrovský.  

Absolvoval jste v roce 2011 – co jste dělal 
po škole? V roce 2013 jste na sebe upozor-
nil v oblasti průmyslového designu  
se svými topnými tělesy…
Už na škole jsem začal, mimo volné tvorby, 
dělat interiéry a to vlastně dělám doposud. 
Pod značkou Industriality jsme začali vyrá-
bět topné plastiky z ušlechtilé oceli. Origi-
nální solitéry, které se všem líbí, ale skoro 
nikdo nemá koule, na to si je koupit. Zúčast-
nili jsme se několikrát Designbloku a dalších 
veletrhů, dostali pár nominací v Czech Grand 
Design, a pomalu pokračujeme dál. Se znač-
kou Industriality jsme trošku mimo hlavní 

proudy současného českého designu, ale to 
nás právě baví.

Takže se nyní věnujete více volné tvorbě 
nebo interiérovému designu?
Rozhodně volné tvorbě, ale co se týká 
designu, mám několik stálých klientů, pro 
které dělám specifické interiéry. Práce na 
sochách se ani nedá nazvat prací, protože  
s sebou nese spoustu, i pro mě těžko pocho-
pitelných osobních kouzel a vjemů, o které 
bych jinak přišel, nebo na ně vůbec nenarazil.

Volná tvorba?
Dělám sochy. Nejlépe jak mohu, umím  
a cítím. V tomto snažení bych se nejraději 
neomezoval ničím. 
Nicméně design zaplňuje nezanedbatelnou 
část mé tvorby. Začíná to skoro vždy stejně: 
někdo přijde, že chce něco malého, udělám 
návrh, líbí se… uděláme jeden pokoj, druhý 
pokoj… celý dům. Musím se ovšem přiznat: 
jsem neuvěřitelně pomalý a všechno mi 
hrozně dlouho trvá. Pro mne je šílená před-
stava, že v pondělí ráno začnu skicovat, nebo 
kreslit v počítači, v úterý budu mít koncept  
a v pátek hotový kompletní návrh… to prav-
děpodobně nikdy nedokážu. Hrozně dlouho 
přemýšlím, jak by to mohlo být a snažím se 

to celé poskládat. Materiály, tvary, hmoty, 
technologie atd. Potřebuji trpělivé klienty, 
protože k interiéru přistupuji jako k soše 
nebo plastice: pomalu a s rozmyslem, což je 
samozřejmě ten nejhorší způsob práce, jaký 
si interiérový designér může zvolit. Jenom 
doufám, že výsledek za to stojí. Pravděpo-
dobně ano, protože klienti se stále vracejí.

Jak ale spojit touhu po dokonalosti  
s limity materiálu?
Tak, aby bylo jasno: kazím věci a to docela 
často… a stále sbírám zkušenosti, takže 
touha po dokonalosti je spíše hnací motor 
než dogma. Když nějaký projekt dopadne na 
80 procent, jsem rád. Většinou si věci i sám 
realizuji, je ovšem pravdou, že už mám tým 
spolupracovníků, bez kterých by náročnější 
realizace nebyly možné. V současné době 
spolupracujeme s architektonickými studii, 
pro které realizujeme jejich zadání. Snažíme 
se jejich nápady realizovat co nejlépe. Není 
to zadání zakázky v pravém slova smyslu, 
jde o plnohodnotnou spolupráci od návrhu 
po výrobu. Velmi záleží na volbě materiálu 
a my máme velmi specifický přístup k této 
problematice.
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Jak se pak kovové povrchy ošetřují?
Záleží na tom, co a kam se realizuje, jak je 
daný prostor vytížený: schodiště do domu se 
řeší jinak než veřejný interiér. Pro ošetření se 
používají vosky, nanotechnologie, včelí vosk, 
leštidla… Poslední stádium úpravy kovového 
materiálu je pro mne komaxit – prášková 
lakovna. To je konec. Jakmile se na kov nan-
ese barva, ztratí strukturu, ducha a stane 
se z něj plast. U soch si komaxit prozatím 
vůbec nedokážu představit, přišlo by mi to 
jako strašná škoda. 

Rád tvarujete materiál, určený k jiným 
účelům, než je sochařství…
Já netvaruji materiál, já dávám materiálu 
tvar. Já si třeba hodně hraju se zápaly. To 
je změna barevnosti, podle toho, jak se kov 
nahřeje. Sváry pak třeba dělají z určitého 
úhlu ornament. 

To zní skoro jako vysoká škola  
metalurgie…
Postupem času získávám zkušenosti,  
znám materiály, ale metalurgie je něco  
diametrálně odlišného. Někdy práce 

dopadne tak, že si člověk řekne: je to jedno… 
udělám to bez ohledu na cokoli jenom 
proto, aby mě pak výsledek celou dobu 
neštval. Když sám udělám nějaký kopanec, 
o kterém vím, že ho způsobila moje lenost, 
že jsem tomu nepřidal dvě hodiny a nepře-
dělal to… Ono se to pak vrátí a to já prostě 
nemám rád. 

Instalace v Ostré… 
Do zahrad Botanicus jsem dostal pozvání 
přes mého spolužáka a kolegu Jakuba Flej-
šara. Zavolal mi, abych se zajel podívat do 
zahrad, a ten prostor mne naprosto uchvátil. 
S panem Hradeckým jsme se dali do hovoru, 
padli si do noty a dnes mám v zahradách tři 
poměrně velkorysé realizace. Tady v Ostré 
mně baví, že jsou sochy instalované v krás-
ném prostředí, kde projde spousta lidí a má 
to úžasnou vnitřní logiku a sochy žijí vlastním 
životem. Jímá mne hrůza, když si předsta-
vím, že si někdo ode mne něco koupí, odveze 
a strčí si to na pozemek tři krát tři metry 
někde ve vilové zástavbě, třeba vedle tepel-
ného čerpadla. Proto na instalace vždy raději 
dohlížím osobně.

Na čem aktuálně pracujete?
Připravuji se na jaro, dodělávám resty… 
dělám soupisy materiálu. Třeba nákup mate-
riálu je taková samostatná disciplína. Použí-
vám materiál, který není primárně určený pro 
sochu, nakupuji ve speciálních velkoobcho-
dech, protože každý výrobce má jiné rádi-
usy, tvary atd. Já už vím, co chci. Vymyslím 
si sochu, udělám si model a přesně vím, že 
tenhle materiál musí být z Rumunska, tenhle 
z Německa… pak to bude dobré. A když se to 
otočí, nedopadne to. Protože mají jiné úhly, 
jsou jinak udělané… Zaplať pánbůh, mám pár 
velkoobchodů, kde si na mne už zvykli,  
a když mne vidí, rovnou jdeme do skladu a já 
si tam poletuji, vytahuji a stavím si to tam… 
Teď si chystám své jarní soupisy. Modeluji si 
a v měřítku připravuji další sochy. A když se 
do toho pustím, musím mít jasno, protože 
každý experiment, který se nepovede, je dost 
nákladný. Každý segment, který použiji, stojí 
třeba deset tisíc korun… A to už si člověk 
dvakrát rozmyslí, jak má postupovat. 

ROZHOVOR
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Vraťme se k otázce měřítka, které jste 
zmínil u výuky profesora Beránka…
Mám vymyšleno několik projektů, do kterých 
by mohl pozorovatel vstoupit a měl pohled 
zevnitř hmoty, ven. Zní to prostě, ale jsou 
tam neskutečně zajímavé věci a pohledy. 
Prozatím jsem podobnou věc nevytvořil, ale 
jednou bych chtěl udělat plastiku, ve které 
je to zvláštní napětí: fúze mezi sakrálním 
a osobním prostorem. Místo k zamyšlení, 
klidu, přemítání anebo třeba civění do blba. 

Meditační pavilon?
… ale ne, normálně koukat do blba. Člověk 
obklopený materiálem kouká do krajiny, 
prosté. 

Jak je to pro vás důležité téma měřítka? 
Jak poznáte to správné?
Měřítko je jedno z nejdůležitějších: jsou 
věci, které fungují pouze ve velikosti, v jaké 
mají být.
Poznám to. Šestý smysl, který mi zatím 
vždycky vyšel. I když na sto procent se splní 
jen hrozně málo věcí: idea je první krok  
a pak narážím na spoustu dalších věcí: 
ekonomičnost, čas, dostupnost materiálu, 
umístění… a výsledek může být řekněme  
na těch osmdesát procent. A to je super. 
Věci by měly mít lidský rozměr a i ten nej-

větší člověk má kolem dvou metrů: to defi-
nuje průměry a délky, se kterými pracuji.

Jakou roli hraje u vašich soch materiál? 
Mám rád, když se mých soch lidé dotýkají, 
lezou po nich, hlavně děti, ale klidně  
i dospělí. Vnímáte to potom jako prolézačky: 
taková je třeba série Metamorfloris. Zároveň 
se tím sochy leští, takže nereznou.  
I když, vzpomínám si na několik paradoxních 
situací: kupříkladu jsem měl přes léto nain-
stalovanou sochu v Českých Budějovicích. 
Černé železo, srpen, tři týdny bylo přes den 
pětatřicet stupňů a ta socha sálala. Přijela 
rodinka, matka vytáhla mimino z kočáru  
a posadila na sochu, že se budou fotit.  
Ta odvaha, se kterou na rozpálenou sochu 
dali své dítě, mne opravdu překvapila. Nic-
méně to je extrémní příklad. Takže kontakt 
mezi sochami a lidmi mě baví. Naopak mne 
nebaví přístup, který nám vtloukali do hlavy: 
hele, bacha to je umění, na to se nesahá. 
Nikdy! 

Zmínil jste důležitost výběru toho správ-
ného materiálu… 
Pokud máme hovořit o materiálu jako tako-
vém, nemáme asi dost prostoru. Je to alfa 
a omega mé tvorby. Materiál na jakoukoli 
sochu musíte připravit, dobře a pravdivě. 

Když přijede do ateliéru, nastane to, čemu já 
říkám diktát. Materiál přestává být si neo-
sobní, dostává možnost, aby si sám řekl,  
co chce a co ne. Pokud se dodržují určitá 
pravidla a postupy, jdeme materiálu naproti, 
staráme se o něj… pak to klapne. Například, 
když najdu někde staré rezavé nevzhledné 
koleno a pak na něm strávím měsíc prací, 
vyleštím ho, dám mu potřebnou péči  
a najednou mi socha jde sama! Najednou 
mi jde celý vesmír na ruku. Neuvěřitelně 
krásné jsou třeba hluboko prorezlé povrchy, 
když odhalíš jejich závoj. Někdy se ale samo-
zřejmě můžu snažit sebevíc a nejde to. Loni 
jsem si měsíc na Srí Lance kreslil reliéf, přijel 
jsem do Prahy celý natěšený na novou věc, 
nadšeně se do toho pustil a ono to vůbec, 
ale vůbec nešlo! Z technického hlediska jsem 
to nedokázal. Materiál byl proti. Tečka. Po 
třech týdnech jsem to vzdal. Nejde všechno 
udělat na první dobrou. Prohry jsou samo-
zřejmou součástí mé tvorby. Kupříkladu 
udělám model, nařežu materiál, svařím… 
abych nakonec zjistil, že to nemá vůbec nic. 
Přes všechnu snahu vznikla prázdná, dutá 
věc. Kus svařeného železa bez duše, nic víc.  
I to se samozřejmě stává a děje, chyba. 
Stejně jako v každé jiné tvořivé práci: „Kdo 
nic nedělá, nic nezkazí!“ Velice moudré 
pořekadlo.

ROZHOVOR ROZHOVOR
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Dovedete si představit, že byste se posu-
nul k jinému materiálu: třeba kameni 
nebo dřevu? 
Práci s jinými materiály jsem samozřejmě 
zkoušel. S kamenem i dřevem mám jediný 
problém: já jim prostě nerozumím. Zkoušel 
jsem sekat, dlabat, řezat. Rozumím dřevu  
v interiéru, najdu si správný kus, umím 
vyskládat reliéf, kombinovat. Ale nerozu-
mím tomu vzít si špalek a něco z něj dostat. 
Nemám to tam, nikdy jsem to neměl a nejde 
mi to… Mám třeba rád práci Pavla Opočen-
ského a jeho úsporný systém vrtů a řezů. 
Tyhle materiály mají jiný diktát, kterému já 
nerozumím. Škoda, nicméně učený z nebe 
nespadl a času máme dost, doufám.

Takže zůstáváte u železa?
Pořád si myslím, že v železe, kolenech, 
redukcích a t-kusech je tolik místa a poten-
ciálu, který lze rozvíjet. V každé realizaci je 
nějaký detail, který mě posune dál, a řeknu 
si: sakra tohle jsem mohl udělat takhle nebo 
jinak… třeba typ řezu nebo spoje.  
I v komerční práci jsou postupy, které v soše 
použiji. Je to dar a požehnání mít možnost 
dělat práci, která je zároveň koníčkem  
i osobním posláním. Těším se na věci příští  
s takovým, skoro až dětinským nadšením,  
že to prostě nemůže nevyjít. 

ROZHOVOR ROZHOVOR
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Lukáš Rais (1975) studoval Vysokou školu umělecko-průmyslovou, ateliér Sochařství II pod vedením  
Prof. Doc. Jiřího Beránka, Prof. Kurta Gebauera a Krištofa Kintery. Je držitelem ceny rektora UMPRUM 
za rok 2006 a držitelem ceny ateliéru Sochařství za rok 2006, 2007, 2009. Tvorba sochaře Lukáše Raise 
spočívá na třech pilířích, jimiž jsou sochy a plastiky, design a divadlo. Ve své tvorbě se Lukáš Rais věnuje 
především přetváření již vytvořených, převážně normovaných, subjektů v nové formy a významy tak, aby 
nebylo pro běžného diváka objekty obtížné definovat, popsat, prožít a nakonec zjistit, že nic není tak, 
jak by se na první pohled mohlo zdát. Jednoznačným favoritem mezi používanými materiály jsou kovové 
trubky a jejich průmyslové produkty. Autor je přesvědčen, že tento materiál je obdařen dokonalými mož-
nostmi modelace a sám si říká o svoje přetváření, čímž umožňuje vyjádření autorových vlastních prožitků, 
životních situací a banalit, které nabývají nečekaných souvislostí až poté, co jsou zformovány do sochař-
ských objektů. Za nedílnou a velmi důležitou součást tvorby považuje autor sám proces výroby, který  
s sebou přináší mnohé technické problémy a vyžaduje spolupráci celého kolektivu spolupracovníků, kteří 
ačkoliv sami nejsou profesně umělci, ale špičkoví odborníci svých (většinou technických) oborů, vnášejí do 
procesu své vlastní výtvarné cítění, aniž si to uvědomují. Tento sociální aspekt vytváření soch je nesmírně 
přínosný, jak pro autora samotného, tak i pro nezúčastněného diváka. Od roku 2010 úzce spolupracuje  
s Palácem Akropolis na interaktivních projektech Traffic Dance a Traffic Drums. Lukáš Rais je tvůrcem 
vizuální stránky projektu a spolupráce s pohybově – divadelním uskupením Spitfire Company. Zakládající 
člen Divadla Cože?, které od roku 2009 pravidelně hraje v paláci Akropolis. www.lukasrais.com
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STÁLÁ VÝSTAVA
V ZAHRADÁCH 
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VÝSTAVA

V LETNÍM ČÍSLE SVĚTA BOTANICUS 
JSTE SI MOHLI PROHLÉDNOUT 
FOTOREPORTÁŽ Z PŘIPRAVOVANÉ 
VÝSTAVY V NAŠICH ZAHRADÁCH. 
TENTOKRÁT BYCHOM VÁM RÁDI  
V KRÁTKOSTI PŘEDSTAVILI AUTORY, 
JEJICHŽ DÍLA ZDE NALEZNETE, NEBO 
JSTE SI MOŽNÁ JIŽ V PRŮBĚHU 
PRÁZDNIN PROHLÉDLI. 

MgA. JAKUB FLEJŠAR
Vystudoval VŠUP v Praze v ateliéru Socha II. 
Prof. Jiřího Beránka. 
Jeho tvorbu charakterizují figury, postavy, 
hlavy a další fragmenty lidského těla, které 
ve tvůrčím vývoji autora nabývají postupně 
až abstraktních forem. Nejčastěji používa-
ným materiálem je dřevo a kov. Tyto mate-
riály vystihují autorův vztah k přírodě  
a odrážejí ústřední téma tvorby, jímž je 
otázka lidského bytí a smysl existence 
člověka ve světě a v čase. V zahradách 

Botanicus je prezentována klasická tvorba 
figur, půlfigur a hlav vytvořených zejména 
ze dřeva nebo jako součást svařovaných 
konstrukcí. Kromě aktivní sochařské práce 
se léta věnuje také snowboardcrossu. Jako 
trenér Evy Samkové se podílel na první zlaté 
olympijské medaili z tohoto sportu za ZOH  
v Sochi 2014.
Rozhovor s Jakubem Flejšarem najdete  
ve 22. čísle Světa Botanicus (vydání podzim 
2015) zde.

17
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IVETA KOPICOVÁ
Vystudovala fotografii na SDSU v San Diegu. V součas-
nosti se věnuje především komerční fotografii, architek-
tuře, designu produktu, atd. Ve vlastní tvorbě se zabývá 
různými sociologickými problémy, tentokrát nabízí 
pohled na dnešní Havanu a zpracovala pro vás příběh 
uměleckých škol ISA.

VÝSTAVAVÝSTAVA VÝSTAVA
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LUKÁŠ RAIS
Český sochař žijící v Praze, který se již 
během svých studií na pražské UPRUM pro-
filoval jako výrazná osobnost zabývající se 
monumentální sochařskou tvorbou. V ateli-
éru Jiřího Beránka a Kryštofa Kintery dostal 
řadu ocenění za studentské realizace, napří-
klad plastika Strom umístěná před vstupem 
do knihovny v Pražském Klementinu získala 
v roce 2006 Cenu rektora. Autor pro svou 
tvorbu často používá prefabrikované kovové 
trubky a jiná industriální geometrická tělesa, 
která rozřezává a modeluje v osobitém 
stylu. Vytváří si vlastní zákonitosti vztahů 
a proporcí hmot, ve kterých hledá a nalézá 
skryté tvary. Sochařství je pro Lukáše hlav-
ním zájmem, ale zároveň se uplatňuje jako 

designér a interiérový architekt. Oblibu zís-
kaly jeho originální topné plastiky předsta-
vené na Designbloku. Je hercem a autorem 
divadelní hry divadla Cože? Posnídám poz-
ději, uváděné v Paláci Akropolis. Další zají-
mavý projekt, který realizoval ve spolupráci  
s Palácem Akropolis a Spitfire company,  
je staré hasičské auto přetvořené v pojízdný 
hudební nástroj s podiem pro uměleckou 
performance.
V současnosti je art direktorem vyhledá-
vaného studia zabývajícího se zakázkovou 
výrobou netradičních kovových objektů  
a instalací v prostoru. 
(Přečtěte si také rozhovor na straně 6 
tohoto vydání)

VÝSTAVA VÝSTAVA
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MARTIN RAJČAN
Studoval na VŠUP 2001–2007 ateliér Sochařství II  
u profesora Jiřího Beránka. 
Příroda a přírodní tvary jsou pro jeho tvorbu charak-
teristické a určují veškeré jeho umělecké směřování. 
Strom, kmen, větev, plod, dřevo, přírodní tvar, přírodní 
struktura, dům, trám, fošna, sekera, historická lidová 
architektura, historická zemědělská technika… to vše 
je nekonečnou inspirací a zároveň východiskem volné 
tvorby Martina Rajčana.

VÝSTAVA VÝSTAVA
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NAŠE
VÝROBKY

BAMBUCKÉ MÁSLO JAKO SUROVINU JSME VÁM JIŽ 
PŘEDSTAVILI, NYNÍ PŘIPOJUJEME NAŠE VÝROBKY Z ŘADY 
BAMBUCKÉ MÁSLO. V NAŠICH NOVÝCH 100% PŘÍRODNÍCH 
RECEPTURÁCH JE BAMBUCKÉ MÁSLO OBOHACENO 
HODNOTNÝMI ÚČINNÝMI OLEJI A MÁSLY JAKO NAPŘÍKLAD 
OLEJEM Z JADER ŠVESTKY, OLEJI Z KUKUI, KONOPÍ, ARGANU, 
JOJOBY A PUPALKY DVOULETÉ. 

Všechny výrobky jsou vyrobeny bez použití chemických konzervantů. 
Doporučujeme je proto uchovávat v chladu a temnu a spotřebovat  
do 3 měsíců po otevření. V řadě bambuckého másla můžete vybírat  
z několika druhů i balení výrobků.  

BALZÁMY NA RTY
CITRÓN A LIMETA
Změkčující a ochranný balzám na rty z bambuckého  
a kakaového másla s lanolinem, rakytníkem  
a s esenciálními oleji citrón a limeta.

MÁTA
Změkčující a ochranný balzám na rty z bambuckého  
a kakaového másla s lanolinem, rakytníkem a mátovým  
esenciálním olejem.

BAMBUCKÉ MÁSLO 



NAŠE
VÝROBKY

POMERANČ A ZÁZVOR
Změkčující a ochranný balzám na rty z bam-
buckého a kakaového másla, lanolinu, rakyt-
níku, antioxidačního rozmarýnu a esenciál-
ních olejů pomeranč a zázvor.

PROPOLIS A MED
Přírodní neparfémovaný balzám na rty  
z bambuckého a kakaového másla, oleje  
ze sladkých mandlí, včelího vosku, propolisu 
a medu.

CREME MOUSSE
Výsledkem našeho hledání jsou tyto luxusní 
krémy s maximálním množstvím vysoce 
účinných složek. Obsahují 40 přírodních 
látek – olejů a másel, výtažků ze semen,  
bio extraktů z květů, koření, jílů, vosků, bylin  

a esenciálních olejů. Neobsahují žádné kon-
zervační látky. Vyživují a obnovují pokožku, 
navozují pocit vyvážené, zdravé a mladistvé 
pleti.

BAMBUCKÉ MÁSLO ZÁKLADNÍ  
CREME MOUSSE
Všechny tyto krémy jsou vhodné  
pro všechny typy pokožky.  
Lehce se vstřebávají.

MAROCKÝ HEŘMÁNEK
Krém dotváří jemná vůně marockého  
heřmánku, kardamomu a vetiver. 

NEROLI
Krém je obohacen jemnou vůni neroli,  
santalové dřevo a měsíček absolut. 

NEUTRÁLNÍ VŮNĚ
Přírodní rostlinné složky dodávají tomuto 
krému neutrální, přirozenou vůni. 

OČNÍ PÉČE
BAMBUCKÉ MÁSLO EXKLUZIVNÍ  
OČNÍ PÉČE
ANTIOXIDAČNÍ A REGENERAČNÍ
Regenerační oční péče bez konzervačních 
látek viditelně obnovuje pleť v oblasti očních 
kontur. Je směsí olejů a přírodních másel 
bohatých na vitamíny a minerály. Oleje 
babasu, švestka, pšeničný klíček a rakytník 
jsou pečlivě smíchány s měsíčkem absolute  
a bulharskou růží absolute.

TĚLOVÉ A PLEŤOVÉ MÁSLO
BAMBUCKÉ MÁSLO KONOPÍ  
A NEROLI
NOČNÍ MÁSLO PRO STÁRNOUCÍ PLEŤ
Pokožka chrání tělo před nadměrnou ztrá-
tou vody. Záleží na zadržování vlhkosti, které 
zabezpečuje vnější vrstva pokožky – rohová 
vrstva. Když je tato bariéra poškozená nebo 
zeslábne, tukové složení se mění a schop-
nost zadržování vlhkosti se ztrácí. Výsledkem 
je suchá a vrásčitá pleť. V tomto přípravku 
mícháme změkčující bambucké máslo, oli-
vový olej a olej ze semen konopí, který působí 
proti odmašťování a dehydrataci pleti. Esen-
ciální olej neroli nejen obohacuje výrobek 
uklidňující vůní květů pomeranče, ale záro-
veň částečně napomáhá k vyhlazení vrásek

BAMBUCKÉ MÁSLO JASMÍN  
A ARGAN
VÝŽIVNÉ PLEŤOVÉ MÁSLO
Vysoce výživné pleťové máslo umocňuje 
vynikající vlastnosti bambuckého másla 
přidaným panenským olivovým olejem. Jeho 
hlavní složka – kyselina olejová zjemňuje  
a změkčuje pokožku. Další významnou slož-
kou je hodnotný, za studena lisovaný Argan – 
starověký olej marockých Berberů. Argan má 

v porovnání s olivovým olejem dvojnásobný 
obsah vitamínu E. Obsahuje kyselinu linolo-
vou a olejovou, přírodní antioxidanty, vita-
míny, přírodní protizánětlivé fl avonoidy  
a tokoferol, zabraňující působení volných 
radikálů. Tyto ochranné a zklidňující oleje 
jsou umocněny nádhernou vůní směsi esen-
ciálních olejů jasmín, ylang-ylang, vetiver  
a šalvěj, které jsou účinné na podrážděnou  
a mastnou pleť.

BAMBUCKÉ MÁSLO ŠVESTKA  
A RŮŽE
ANTIOXIDAČNÍ TĚLOVÉ MÁSLO
Lehce vstřebatelné tělové máslo je ideální 
kombinací bambuckého másla se změkču-
jícími a vyhlazujícími Omega-6 kyseliny – 
linolové z oleje sladké madle a jemného 
švestkového oleje, bohatého na vitamín A  
a kyselinu olejovou. Antioxidační účinky 
másla jsou umocněny regeneračními a čistí-
cími účinky esenciálních olejů z květů bul-
harské růže absolut a růžového dřeva. Toto 
máslo je ideální pro celkovou péči pro citli-
vou, suchou, matnou a smíšenou pokožku.  
Je vhodné při pravidelném používání na obli-
čej, krk, ruce a tělo.

NAŠE
VÝROBKY
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BAMBUCKÉ MÁSLO / 
ROSTLINNÝ VOSK
Čistý přírodní lehce roztíratelný vosk  
k zvláčnění a zjemnění pokožky. Doporu-
čujeme smíchat s esenciálním olejem tea 
tree – ideální kombinace pro drsnou  
a popraskanou pokožku rukou a chodidel. 

BALZÁM
BAMBUCKÉ MÁSLO JOJOBA  
A FRANKINCENSE
INTENZIVNÍ OMLAZUJÍCÍ 
A OBNOVUJÍCÍ BALZÁM
Balzám pro suchou, unavenou nebo zralou 

pleť. Ideální vlastnosti bambuckého másla 
jsou zde doplněny stabilním mandlovým 
olejem. Další nezbytnou složkou tohoto 
balzámu je olej z ořechů makadamia, který 
obsahuje kyselinu palmitovou, kterou je 
nutno doplňovat u stárnoucí pleti, tato kyse-
lina je běžnou složkou mladé pleti. Jojobový 
olej rozpouští přírodní kožní tuk a rychle 
zlepšuje pružnost pokožky. Frankincense 
dodává balzámu neobvyklou vůni, obsahuje 
látky s ochrannými, povzbuzujícími a silně 
regeneračními účinky. Je složkou přípravků 
pro zlepšení a viditelné oživení starší a zralé 
nebo poškozené pokožky.

NAŠE
VÝROBKY

NAŠE
VÝROBKY
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OBJEVUJEME
SVĚT ROSTLIN

Čeleď: Lilkovité (Solanaceae)

Charakteristika: Opadavý šlahounovitý keř 
s obloukovitými větvemi, dorůstající výšky 
až 2, 5 m; s kopinatými, krátce řapíkatými 
listy. Kvete od června do října drobnými 
fialovými kvítky, plody jsou 1–2 cm dlouhé, 
jasně oranžovo-červené bobule na dlouhých 
stopkách. Objevují se druhým až třetím 
rokem po výsadbě.

Původ a rozšíření: Jihovýchodní Evropa  
a Asie 

Pěstování: Nenáročná dřevina, vyhovuje 
jí jílovitopísčitá, dobře propustná půda, ale 

snáší dobře téměř jakoukoli půdu. Dařit se jí 
bude na slunném stanovišti. Je mrazuvzdorná. 
Množení semeny (lze i přímo ze zakoupených 
sušenýh plodů) nebo řízkováním – letním, 
podzimním i zimním z tvrdého letošního 
dřeva.

Využití: V tradiční čínské medicíně je 
kustovnice využívána již celá staletí. Plody 
zvané „goji“ se konzumují buď samotné, nebo 
se přidávají do různých pokrmů, lze je také 
sušit. Chutí se podobají šípku nebo brusince. 
Využívají se též listy a mladé výhonky, které 
se jí buď syrové, nebo se vaří – upravují se 
například jako špenát nebo se přidávají do 
rýže. Na lidský organismus má kustovnice 

celou řadu léčivých účinků. Plody obsahují 
řadu vitamínů (B1, B2, B6, C a E), karotenoidy, 
betain a také minerální látky jako je fosfor, 
vápník nebo železo, stopové prvky, například 
zinek, měď a selen. Posilují ledviny a játra, 
regulují hladinu tuku i cukru v krvi, zlepšují 
zrak a zpomalují proces stárnutí. Příznivě 
ovlivňují svaly, šlachy a nehty a zamezují 
bolestem kloubů. Jsou take účinným 
prostředkem při ženské i mužské neplodnosti.

Zajímavost: V Číně je kustovnice považována 
za bylinu dlouhověkosti a údajně také působí 
jako afrodisiakum.

KUSTOVNICE ČÍNSKÁ   
GOJI Lycium chinense Mill. 
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OBJEVUJEME
SVĚT ROSTLIN

Čeleď: Slézovité (Malvaceae)

Charakteristika: Jednoletý keř dosahující 
výšky až 2 m se vzpřímenými, lysými, červeně 
zbarvenými lodyhami. Listy jsou řapíkaté, 
laločnaté, na okrajích pilovité; květy jodnotlivé 
nebo v hroznech, mají žlutobílou až růžovou 
barvu s červeným středem; výrazný baňatý, 
purpurově zbarvený kalich a vyvinutý kalíšek. 
Plodem je tobolka. 

Původ a rozšíření: Nejistý původ. Najdeme 
ho v tropické Africe, jižní a jihovýchodní Asii, 
severní Austrálii a v Tichomoří. 

Pěstování: Ve své domovině roste především 
na rumištích a skládkách, zejména v nižších 
polohách, je však také pěstován v zahradách  
i na plantážích. Množí se semeny, u nás ho lze 
pěstovat v květináčích. Není mrazuvzdorný, 
proto ho venku necháváme pouze v letních 
měsících. Preferuje teplé chráněné stanoviště 
s pravidelnou zálivkou a výživnou půdou. 

Využití: Ve světě má celou řadu využití. 
Ze zdužnatělých kalichů nazývaných 
„jamajský šťovík“ se vyrábí různé druhy 
nápojů, marmelád i sirupů. U nás tyto 
formy zpracování nejsou tolik časté. Ibišek 

napomáhá snižovat cholesterol, prospívá 
cévám, má antibakteriální a protizánětlivé 
účinky. Je silně močopudný, přispívá  
k rozpouštění močových kamenů, desinfikuje 
zažívací a močové ústrojí a snižuje krevní 
tlak a horečku. U nás se používá především 
ve formě nálevu, který obsahuje velké 
množství vitamínů, má proto antioxidační 
účinky. Příznivě působí na lidský organismus, 
odstraňuje únavu a stimuluje činnost mozku.
 
Zajímavost: V některých zemích se 
konzumuje také hořký kořen, lodyha  
i listy ibišku.

IBIŠEK SÚDÁNSKÝ     
Hybiscus sabdariffa L.
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TAKÉ PATŘÍTE K TĚM, KTEŘÍ UVÍTAJÍ V TRÁVNÍKU 
SEDMIKRÁSKU NEBO PAMPELIŠKU A V TRVALKOVÝCH 
ZÁHONCÍCH PONECHAJÍ JITROCEL NEBO BRŠLICI? 

Anebo naopak hlídáte a likvidujete každou rostlinku, která vyroste 
tam, kde zkrátka „nemá“? Zakrytí půdy rostlinami má pro půdu 
velký význam, chrání ji před sluncem, jejich kořeny zabraňují 
vyplavování živin a zlepšují její strukturu. Na záhonech plevelné 
rostliny nevidíme rádi, ale byla by škoda pronásledovat je ve 
všech koutech zahrady. Mnohé z nich jsou totiž zároveň léčivými 
rostlinami a jejich výskyt nám navíc může ledacos prozradit  
o vlastnostech a stavu naší půdy. 

PLEVEL
NEBO

LÉČIVKA
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PLEVEL
NEBO
LÉČIVKA

CO JE PLEVEL? 

Obecná definice označuje jako plevel kaž-
dou rostlinu, která se na určitém stanovišti 
vyskytuje proti vůli člověka. Tatáž rostlina, 
která je pro jednoho postrachem zahrady, 
tak může být pro jiného vítanou bylinkou, 
kterou si lze navíc obohatit jídelníček  
a využít její léčivé účinky. Dříve než se roz-
hodneme některou rostlinu ze záhonu 
vytrhnout, určitě se vyplatí dozvědět se o ní 
trošku více a případně ji uchovat, zpracovat 
v kuchyni nebo nasušit na nálev.  

CO NÁM PLEVELE PROZRADÍ  
O PŮDĚ? 

Každá planě rostoucí rostlina se vyskytuje 
tam, kde má vhodné podmínky. Podle toho, 
kterým rostlinám se na naší zahradě daří, 
můžeme odhadnout, jaké jsou na daném 
místě stanovištní podmínky. Kopřiva dvou-

domá, mléč zelinný nebo pryšec kolovratec 
například poukazují na půdy bohaté dusí-
kem. Rmen rolní nebo divoká mrkev obecná 
naopak porostou v půdách na dusík chu-
dých. Violce rolní nebo máku vlčímu se bude 
dařit ve spíše zásaditých půdách, zatímco 
heřmánku pravému nebo mátě rolní  
v půdách spíše kyselých. Úrodné, na humus 
bohaté půdy přilákají ptačinec žabinec nebo 
pěťour malokvětý. 

NEJČASTĚJŠÍ PLEVELNÉ ROSTLINY 
A JEJICH MOŽNÉ VYUŽITÍ
JITROCELE 
(PLANTAGO) 
Ať už nám na zahradě vyroste jakýkoli ze 
tří nejčastějších jitrocelů (jitrocel kopi-
natý, jitrocel větší nebo jitrocel prostřední), 
můžeme jejich listy přidávat do salátů nebo 
je nasušit a podávat jako nálev při nachla-
zení nebo zánětech průdušek. Čistí také krev 

i trávicí trakt. Štáva z listů navíc zastavuje 
krvácení drobných poranění a take pomáhá 
při bodnutí hmyzu, včetně vos a včel. Známá 
je výroba jitrocelového sirupu používaného 
proti kašli. 

SMETANKA LÉKAŘSKÁ 
(TARAXACUM OFFICINALE)
Pampelišku zná snad každý a využít se dá 
celá – její květy, stonek, listy i kořen. Ten 
sbíráme na jaře nebo na podzim, listy před 
rozkvětem i po něm a květy v květnu až čer-
venci. Má celou řadu účinků – povzbuzuje 
trávicí orgány a látkovou výměnu, zlepšuje 
funkci žlučníku, jater a slinivky, rozpouští 
ledvinové kameny a snižuje hladinu choles-
terolu. Pokud máme pampelišku přímo na 
zahrádce, není nic snazšího, než sníst čas od 
času kousek čerstvé rostliny, povzbudíme 
tak funkce důležitých orgánů. Lze ji také při-
dávat do salátů nebo z ní připravit nálev. 

KOPŘIVA DVOUDOMÁ 
(URTICA DIOICA)
Žahavé trichomy kopřivy pozlobí na 
zahrádce kde koho. Samotná kopřiva 
ale nabízí tolik možných způsobů 
využití, že několik exemplářů se na 
zahrádce určitě ponechat vyplatí. 
Zjara je výborná na pročištění organi-
smu i výrobu jích a výluhů, kterými lze 
v průběhu vegetace přilepšit ostatním 
rostlinám na zahrádce. Její listy působí 
povzbudivě na všechny fyziologické 
funkce, podporují například srdeční 
činnost, krvetvorbu, snižují krevní tlak, 
čistí krev a stimulují vylučování žluči. 
Podávat ji lze jako špenát nebo nálev. 

SVÍZEL PŘÍTULA 
(GALIUM APARINE)
Kdo by neznal lepkavé kuličky svízele? 
Při pravidelném pletí zahrady se s ním 
setkal snad každý. Málokdo ale ví, že 

tuto chytlavou rostlinku lze také vyu-
žít, a to nejlépe v době květu. Působí 
jako diuretikum a uvolňuje také křečo-
vité stažení hladkého svalstva. Nálev 
ze svízele se užívá kromě jiného při 
zadržování vody v organismu, proti 
křečím, při epilepsii, nervových cho-
robách, vodnatelnosti a chudokrev-
nosti.  

BRŠLICE KOZÍ NOHA 
(AEGOPODIUM PODAGRARIA) 
Pro svou houževnatost a rychlé roz-
růstání je bršlice pro mnohé zahrad-
níky přímo pohromou, pro jiné je 
výbornou rostlinou do salátů, poma-
zánek i polévek. Sbírá se oddenek  
v březnu, září až říjnu a listy před 
květem, v dubnu až květnu. Bršlice je 
močopudná a krevčistící, harmonizuje 
práci střev a tlumí mírné křeče  
v oblasti břicha. Od středověku  
se využívala jako bylina proti dně.

PLEVEL
NEBO

LÉČIVKA
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HLUCHAVKY
(LAMIUM)
Hluchavky jsou známé svými charakteristic-
kými květy bílé, nachové nebo žluté barvy 
(hluchavka bílá, hluchavka nachová a hlu-
chavka žlutá). Květy všech druhů lze sbírat, 
nasušit a připravit uklidňující nálev.  
V počátku kvetení lze sbírat celou nať. Hlu-
chavka podporuje spánek, posiluje nervy, 
harmonizuje menstruaci, podporuje látko-
vou výměnu, ovlivňuje činnost střev a uvol-
ňuje hleny. 

SEDMIKRÁSKA CHUDOBKA 
(BELLIS PERENNIS)
Snad se ani nechce věřit, že tato drobná 
skromná rostlinka by na zahradě mohla 
někomu vadit. Pro ty, kteří ale preferují 
trávník opravdu jen z trav, je hned vedle 

pampelišky plevelem číslo jedna. Díky jejímu 
malému vzrůstu se jí daří i v krátce sečených 
trávnících. Květy lze přitom dobře využít 
pro přípravu nálevu při potížích horních cest 
dýchacích, při zánětech močových cest nebo 
u chorob žlučníku, slinivky a štítné žlázy. 
Květy sedmikrásky můžeme při pobytu na 
zahradě pojídat klidně čerstvé, získáme tak 
přiměřenou denní dávku hořčíku v přírodní 
formě (7 květů/den). Listy lze použít do jar-
ních salátů. 

ŘEBŘÍČEK OBECNÝ
(ACHILEA MILLEFOLIUM)
Rostlinu lidově zvanou myší ocásek nebo 
žebříček mnozí znají díky jejímu charakteri-
stickému plochému květenství s drobnými 
bílými nebo narůžovělými kvítky, která hojně 
zdobí louky, pastviny i okraje cest. Využít 
můžeme právě květy, které sbíráme před 

plnými rozvitím. Jejich účinky ocení hlavně 
ženy, ve formě nálevu jsou používány při 
ženských nemocech, podporují chuť k jídlu 
a povzbuzují vylučování žaludečních šťáv. 
Kvetoucí řebříček lze navíc přidávat do smí-
šených zákvasů pro jeho posilující účinky.

POPENEC BŘEČŤANOLISTÝ 
(GLECHOMA HEDERACEA)
Snadno přehlédnutelná rostlinka s drob-
nými fialovými kvítky, které se bude dařit na 
humózních a provlhčených částech zahrady. 
Má specifickou, nahořklou chuť, která se 
hodí na okořenění pomazánek, polévek, 
salátů i vařených brambor. Konzumuje se 
kvetoucí nať, sušená nebo čerstvá. Popenec 
má hojivé účinky, zlepšuje trávení a látko-
vou výměnu. Je protizánětlivý, močopudný, 
detoxikuje játra a působí proti nadýmání.

PLEVEL
NEBO
LÉČIVKA

PLEVEL
NEBO

LÉČIVKA
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KONTRYHEL ŽLUTOZELENÝ 
(ALCHEMILLA XANTHOCHLORA)
Tato bylinka často roste ve vyšších polohách, na vhlčích 
místech. Její laločnaté listy produkující po ránu kapku rosy 
zná snad každý. Pokud nám na zahradě vyroste, byla by 
škoda se jí zbavovat. Z její kvetoucí natě i listů lze totiž 
připravit chutný čaj, který se, stejně jako řebříček, uplatňuje 
při léčení typicky ženských obtíží a bolestí spojených  
s menstruací. Působí dobře na psychiku v klimakteriu  
a podporuje látkovou výměnu. Pro ženy je vhodný od doby 
dospívání až po klimakterium.  

PLEVEL
NEBO
LÉČIVKA

PLEVEL
NEBO

LÉČIVKA
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Čeleď: Poaceae – lipnicovité

Všeobecný popis: vysoká, aromatická,  
vytrvalá tráva, která se má svůj původ  
v divoce rostoucí „managrass“ pocházející 
ze Srí Lanky.

Původ: pochází ze Srí Lanky, nyní se hojně 
pěstuje na nejjižnějším cípu této země.

Ostatní odrůdy: ve velkém míře se také 
získává esenciální olej z citronové trávy typ 
Jáva nebo Maha Pengiri (C. winterianus). 
Tato odrůda se pěstuje v tropech, a to ze-
jména na Jávě, ve Vietnamu, Africe, Argen-
tině a střední Americe. Existuje však mnoho 
jiných příbuzných druhů vonných trav.

Tradiční medicína: listy citronové trávy 
se pro své aromatické a léčivé vlastnosti 
používají v mnoha kulturách, a to zejména 
na horečku, střevní parazity, trávící a men-
struační obtíže a jako repelent. V tradiční 
čínské medicíně se používá při revmatických 
bolestech.

Účinky: antiseptický, antispazmický, bakte-
ricidní, deodorant, proti pocení, diuretický, 
proti horečce, fungicidní, insekticid, povzbu-
zující. 

Extrakce: esenciální olej se získává parní 
destilací z čerstvé, částečně sušené nebo 
sušené trávy (z citronové trávy z Jávy lze 
získat dvakrát více oleje než z citronové 
trávy ze Srí Lanky).

Charakteristika: žluto hnědá tekutina se 
svěží citrusovou vůní. Olej z Jávy je bezbarvý 
nebo světle žlutý a má svěží sladkou vůní. 
Dobře se mísí s gerániem, citronem, berga-
motem, pomerančem, cedrovým dřevem  
a borovicí.

Základní složky: převážně geraniol (až  
45 % v oleji z Jávy), citronellal (až 50 %  
v oleji z Jávy), geranylacetát, limonen,  
camphene a mnoho dalších.

Bezpečnostní data: netoxický, nedráždivý; 
u některých osob může vyvolat dermatitidu 

(zánět kůže). Neměl by se používat  
v těhotenství.

Použití v aromaterapii
Pokožka: nadměrné pocení, mastná  
pokožka, repelent.
Imunitní systém: nachlazení, chřipka,  
menší infekce.
Nervový systém: únava, bolesti hlavy, 
migréna, neuralgie.

Ostatní použití: velmi často se používá do 
mýdel, čisticích prostředků a osvěžovačů. Při-
dává se rovněž do odpuzovačů proti mšicím, 
mravencům, blechám atd. (jak v domácnosti, 
tak na zahradu). Olej ze Srí Lanky se používá 
do mnoha potravinářských produktů, včetně 
alkoholických a nealkoholických nápojů. 

CITRONELA (citronová tráva)
Cymbopogon nardus
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KORIANDR SETÝ 
Coriandrum sativum

Čeleď: Apiaceae – miříkovité

Všeobecný popis: silně aromatická jednole-
tá bylina, dorůstající do výšky až 1 metru,  
s jasně zelenými jemnými listy, okolíky bílých 
květů a následně velké množství kulatých 
zelených semen (která zhnědnou). 

Původ: pochází z Evropy a západní Asie. 
Pěstuje se hojně po celém světě.

Ostatní odrůdy: různé chemotypy stejného 
druhu v závislosti na zeměpisné poloze.

Tradiční medicína: bylina s velice dlouhou 
historií. Semena byla nalezena v hrobce 
Ramesse II. Používá se zejména jako koření, 
a to hlavně do kari. Využívá se ale i pro své 
léčebné účinky, a to zejména jako čaj při 
léčbě dětského průjmu, při zažívacích potí-
žích, bolestech břicha, anorexii a nadýmání. 
V čínské medicíně se používá celá rostlina při 
úplavici, spalničkách, žaludeční nevolnosti, 
bolestech zubů a bolestivé kýle.

Účinky: analgetický, podporuje trávení, 
afrodiziakální, antioxidant, antirevmatický, 
antispasmodický, baktericidní, depurativní, 
podporuje trávení, proti nadýmání, cyto-
toxický, fungicidní, lipolytický, regenerační, 
povzbuzující.

Extrakce: esenciální olej se získává parní 
destilací z drcených zralých semen.

Charakteristika: bezbarvá až světlé žlutá 
tekutina se sladkou kořeněnou vůní. Dobře 
se mísí s bergamotem, jasmínem, olibanem, 
neroli, petitgrainem, citronelou, santalovým 
dřevem, cypřišem, borovicí, zázvorem 
a skořicí. 

Základní složky: zejména linalol (55–75%), 
decylaldehyd, borneol, geraniol, karvon, ane-
tol a mnoho dalších.

Bezpečnostní data: obvykle netoxický 
a nedráždivý. Ve velkých dávkách má 
omamné účinky – používat s mírou. 

Použití v aromaterapii
Pohybové ústrojí (svaly a klouby): hro-
madění tekutin nebo toxinů, artritida, dna, 
bolesti svalů, špatný krevní oběh, revmatis-
mus, ztuhlost.
Trávicí ústrojí: anorexie, kolika, průjem, 
dyspepsie, nadýmání, nevolnost, křeče.
Imunitní systém: nachlazení, chřipka, 
infekční onemocnění, spalničky.
Nervový systém: migréna, neuralgie, 
nervové vyčerpání.

Ostatní použití: používá se jako ochuco-
vadlo farmaceutických přípravků, zejména 
léků na trávení. Rovněž se používá jako von-
ná složka do mýdel, toaletních potřeb 
a parfémů. V potravinářství se přidává 
zejména do masových pokrmů a likérů.

PEPŘOVNÍK 
Piper cubeba

Čeleď: Piperaceae – pepřovníkovité

Všeobecný popis: stálezelený liánovitý 
keř rostoucí do výšky až 6 metrů. 

Původ: pochází z Indonésie, ale pěstuje 
se i v jihovýchodní Africe, obvykle společ-
ně s plodinami kávy. 

Ostatní odrůdy: úzce příbuzný s pe-
přem černým (P. nigrum). Existuje mnoho 
dalších příbuzných druhů pěstovaných 
v Indonésii, které jsou často používány 
k falšování, jako např. falešný pepřovník 
kubebový (P. crassipes). 

Tradiční medicína: semena se velmi 
často používají jako koření. Jako léči-
vo se tradičně používá při léčbě zánětu 
močového měchýře, uretritidy a dalších 
genitourinárních infekcí. Své uplatnění 
nalezne i při léčbě zažívacích potíží a dý-
chacích problémů, jako je např. chronická 
bronchitida. Semena mají místní stimu-
lační účinek na sliznice močových  
a dýchacích cest.

Účinky: antiseptický, proti křečím, pro-
tivirový, baktericidní, proti nadýmání, 
diuretický, napomáhá vykašlávání, po-
vzbuzující. 

Extrakce: esenciální olej se získává parní 
destilací z nezralých, ale plně dorostlých 
plodů nebo bobulí.

Charakteristika: světle nazelenalá nebo 
namodralá viskózní tekutina s hřejivou 
dřevitou kořeněnou vůní. Dobře se mísí  
s kanangou, galbanem, levandulí, rozma-
rýnem, černým pepřem, novým kořením  
a ostatními oleji z koření.  

Základní složky: zejména seskviterpeny 
a monoterpeny, které zahrnují karyofy-
len, kadinen, cubebene, sabinen a mnoho 
dalších.

Bezpečnostní data: netoxický a nedráž-
divý. Je často předmětem falšování. 

Použití v aromaterapii
Dýchací ústrojí: bronchitida, katar, chro-
nický kašel, zánět dutin, infekce krku.
Trávicí ústrojí: nadýmání, špatné trávení.
Genitourinární systém: zánět močového 
měchýře, uretritida.

Ostatní použití: velmi často se přidává 
do močopudných přípravků. Používá se 
také jako vonná složka do mýdel, čisticích 
prostředků, toaletních potřeb, kosmetiky 
a parfémů. Rovněž se široce používá  
v potravinářství a k ochucení tabáku. 

ESENCIÁLNÍ
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Původ
Bambucké máslo je jedlý přírodní 
tuk extrahovaný z plodů máslovníku, 
francouzsky „Karite“. Ve volné přírodě  
roste máslovník v suchých oblastech savany  
v pásmu přibližně 5 000 km, táhnoucím se 
od Senegalu v Západní Africe až po Súdán  
a Ugandu na východě. Tento strom 
nalezneme v 19 afrických zemích. 
Nejrozsáhlejší porosty se nacházejí v Ghaně, 
odkud pochází většina současných sklizní. 

Historie
V obchodní terminologii je tento strom  
a jeho tuk známý pod latinským názvem 
Butyrospermum Parkii, pojmenovaný 
po jeho objeviteli Mungo Parkovi, který 
26. května 1797 nasbíral první botanické 
exempláře.  
Ze současného botanického hlediska se 
jedná o dva druhy – na západě se vyskytující 
druh Vitellaria paradoxa, a na východě 
Vitellaria Nilotica. Nejkvalitnější plody 
pocházejí z Ugandy. 

Tradičně, ještě před Parkovým objevem, 
používali a dodnes používají bambucké 
máslo místní obyvatelé nejen na vaření,  
k léčení, ale také při péči o tělo a vlasy.  
Do povědomí široké veřejnosti se  
o využití bambuckého másla v kosmetice 
zasloužil francouzský podnikatel Olivierem 
Baussan, zakladatel firmy L’Occitane, který 
identifikoval bambucké máslo jakožto 
vhodný obchodní artikl a zdroj příjmů 
„fair trade“ pro ženy v afrických vesnicích. 

Použití
Bambucké máslo má díky svému obsahu 
nasycených a nenasycených mastných 
kyselin, minerálů, vitamínu E a provitamínu 
A nezastupitelné kosmetické vlastnosti. 
Svým vysokým obsahem nezmýdelnitelných 
složek (triterpenických alkoholů, esterů 
a fytosterolů) je bambucké máslo ideální 
pro hydrataci pokožky a pro udržení jejího 
svěžího a pružného rázu. Zároveň slouží jako 
přírodní UV-filtr. 

Je základem mnoha výrobků vhodných pro 
suchou, zralou, citlivou nebo choulostivou 
pokožku. Bývá využíváno samostatně nebo  
v kombinaci s jinými vysoce hodnotnými 
tuky, vosky a oleji. Z terapeutického 
hlediska je bambucké máslo díky svým 
protizánětlivým vlastnostem účinné při 
léčení popálenin, vyrážek, akné, ekzémů, 
vybledlých jizev, tmavých a barevných skvrn, 
popraskaných rtů, vrásek, strií a je vhodné 
pro snížení příznaků lupénky. Bambucké 
máslo se rychle vstřebává do pokožky, 
přičemž nezanechává pocit mastnoty. 
Tradičně je využíváno ve vlasových maskách 
pro obnovení a oživení suchých lámavých 
vlasů a pokožky hlavy. 

Naše řada Péče o tělo s bambuckým máslem 
využívá vysoce kvalitní máslo, jehož obsah 
je v každém výrobku 20–75 %. Jednotlivé 
produkty Vám blíže představíme v rubrice  
„Naše výrobky“.

BAMBUCKÉ MÁSLO

EXOTICKÉ 
SUROVINY 
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TRELÁŽE
V ZAHRADÁCH

V JARNÍM ČÍSLE NAŠEHO ČASOPISU 
JSME VÁM PŘINESLI ROZHOVOR  
S MALÍŘEM JANEM BAČKOVSKÝM, 
KTERÝ V TÉ DOBĚ PRACOVAL  
NA TRELÁŽÍCH PRO NAŠE ZAHRADY.  
V SOUČASNÉ DOBĚ JSOU JIŽ SOUČÁSTÍ 
NAŠICH ZAHRAD A VÁM, KTEŘÍ JSTE 
LETOS NÁVŠTĚVU V OSTRÉ NESTIHLI, 
NABÍZÍME MALOU UKÁZKU.

TRELÁŽE
V ZAHRADÁCH
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ZAPEČENÉ 
BRAMBORY  
S HOUBAMI

Houbařská sezóna pomalu končí, ale ještě 
stále můžeme v lese něco najít. Přinášíme 
vám velmi rychlý, chutný a jednoduchý 
recept, jak si můžete s nalezeným úlovkem 
snadně poradit.

Ingredience:

• 500 g brambor
• 200 g pravých hřibů
• 2 cibule
• kozí rohy
• 31% smetana
• olej
• rozmarýn
• tymián
• sůl
• pepř

Příprava: 
Brambory dobře omyjeme a očistíme. 
Nakrájíme na tenké plátky. Naložíme na 
plech, který jsme si předtím vyložili pečícím 
papírem. Přidáme nakrájené hřiby na plátky, 
cibuli na kolečka a kozí rohy. Nalijeme si do 
dlaně olej a rukama promastíme suroviny  
na plechu. Přidáme čerstvý rozmarýn  
a tymián, osolíme, opepříme a celé zalijeme 
⅔ smetany. Pečeme v předehřáté troubě 
na 200 stupňů do zlatova. Můžeme na pár 
minut pustit v troubě gril, abychom docílili 
křupavých brambor. Dobrou chuť.
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JABLEČNÝ 
POHANKOVÝ
KOLÁČ

Tento recept je výborný, pokud máme chuť 
na něco spíše zdravějšího a lehkého. Pokud 
chceme, můžeme vytvořit i bezlepkovou 
variantu! Polohrubou mouku jsem použila, 
aby se mi s těstem lépe pracovalo, chceme-li 
však mít koláč bezlepkový, použijeme 
pouze 170g pohankové mouky. Navíc tento 
pohankový mls nás i dobře zasytí.

Ingredience:

• 170 g pohankové mouky
• 90 g polohrubé mouky
• 125 g másla + 20 g
• 1 vejce
• ⅓ lžičky kardamomu
• 2 lžičky skořice
• sůl
• 4–5 středně velkých jablek
• vlašské ořechy nebo nasekané mandle
• 2 lžíce třtinového cukru
• 2 lžíce medu
• smetana na zakápnutí

Příprava: 
125 g másla si rozpustíme v kastrůlku.  
V misce smícháme mouku, vejce, přidáme 
roztopené máslo, skořici, kardamon  
a špetku soli. Rukama vypracujeme těsto. 
Vypracované těsto přemístíme do formy, 
která je vyložená pečícím papírem. Z dlaně si 
uděláme pěstičku a těsto „namačkáme“ na 
dno. Takže výhoda tohoto dezertu je,  
že těsto se nemusí vůbec válet ;).
Jablka nakrájíme na tenké měsíčky  
a vyskládáme na vrch do kolečka. Posypeme 
mandlemi nebo vlašskými ořechy a lžičkou 
skořice. Na jablka naložíme rovnoměrně 
zbylých 20g másla nakrájených na plátky. 
Posypeme třtinovým cukrem a zakápneme 
trochou smetany. Troubu si předehřejeme 
na 200˚C stupňů a pečeme přibližně  
20 minut. Po vytáhnutí pokapeme medem. 
Koláč chutná nejlépe dokud je ještě teplý.

RECEPTY
Z OSTRÉ
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KOMEDIANTI
V CENTRU ŘEMESEL II.

VÍŤA MARČÍK – ZJEV  
Z JIŽNÍCH ČECH
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Marčíkovi jsou rodinné divadlo žijící na 
statku v Drahotěšicích, s poštou a policejní 
stanicí v Hluboké nad Vltavou. „A i když 
často hraji a jsem na jevišti sám, tak bych 
bez své ženy, dětí a teď i zetě, vnoučat, sna-
chy a babiček, jedna s námi bydlí a občas  
i hraje, i bez táty a tchána (oba jsou už 
mrtví), ale i našich přátel a známých, hrát 
prostě nemohl,“ říká Víťa Marčík. 
Víťa není ani vyučený herec ani loutkoherec, 
ani scénograf nebo muzikant a už vůbec 
sám sebe nepovažuje za umělce. „To slovo 
mě dost uráží,“ říká k tomuto označení  
a sám sebe označuje za „zjev z jižních Čech“. 
„To se mi líbí, i když jsem Moravák. Asi jsem 

vypravěč, který často lže. Ale lžu kvůli vám, 
protože kdybych mluvil pravdu, tak mi nevě-
říte. Ale popravdě, a to vážně nelžu, bych si 
nejvíc přál být „komediant Boží“. Komediant 
Boha, který nemá tvář ani jméno a o kterém 
dohromady nic nevím, jen to, že nás všechny 
neskutečně miluje,“ charakterizuje sám sebe. 

A jak to vidím já? Jsme především rodina. 
Velká, komediantská. Víťa, manžel a táta, 
po pár letech poctivé práce v Tesle Rožnov 
společně se mnou a našimi dvěma dětmi 
opustil svůj domov na Moravě, aby se mohl 
plně věnovat divadlu. Tak naše rodina v roce 
1991 přesídlila do jižních Čech. A po 22 letech 

se dá říct, že už tady zakořenila, rozrostla  
se o další potomky, takže už čítá 14 osob  
(2 babičky, rodiče, 3 dcery, 3 synové, zeť, sna-
cha, 2 vnučky). A všichni, více či méně, rádi  
či neradi, přímo či nepřímo žijí divadlem.  
To (divadlo) většinu z nás živí, ovlivňuje náš 
čas, naše společné chvíle. A také každý  
z nás nějakým způsobem ovlivňuje to, jakým 
směrem ta či ona pohádka nebo hra „půjde“, 
jak a v co se vyvine. Tím, co žijeme – jak a co 
právě prožíváme, o čem přemýšlíme, o čem 
spolu diskutujeme, s čím si hrajeme a zahrá-
váme…Jsme rodina, která žije divadlem,  
a divadlo, které žije rodinou, popisuje Víťova 
žena Eva Marčíková starší.

V MINULÉM VYDÁNÍ JSME PŘEDSTAVILI PAVLA ŠMÍDA, IMPRESÁRIA 
SOUBORŮ KOŇMO, NEBO STUDIA DELL' ARTE. DNES BYCHOM VÁS DNES 
RÁDI POZVALI DO POHÁDKOVÉHO SVĚTA VÍTI MARČÍKA, UMĚLCE  
A DIVADELNÍKA, KTERÝ JE V NAŠEM CENTRU ŘEMESEL ČASTÝM HOSTEM. 
MOŽNÁ JSTE VY A VAŠE DĚTI VIDĚLI JEHO BAJAJU, NEBO ŠÍPKOVOU 
RŮŽENKU… ALE NENÍ TO JEN VÍŤA MARČÍK STARŠÍ, ALE CELÁ JEHO 
ROZVĚTVENÁ DIVADELNICKÁ RODINA, KTERÁ ROZDÁVÁ RADOST NEJEN 
PO NAŠÍ ZEMI, ALE I V ZAHRANIČÍ. VÍŤA MARČÍK JE KOMEDIANT A KLAUN 
V PRAVÉM SLOVA SMYSLU. S RADOSTÍ HRAJE ZNÁMÉ PŘÍBĚHY TAK, ABY 
POBAVIL PUBLIKUM. VŠECHNO, CO ŘÍKÁ A HRAJE, JE PRAVDOU PRAVDOUCÍ, 
PROTOŽE TO PŘEDVÁDÍ POTULNÝ KOMEDIANT. 

CENTRUM
ŘEMESEL
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Výprava všech vašich představení je vždy 
velmi zajímavá. Je to jednak artefakt  
a zároveň do značné míry i technická 
záležitost, je to vždy jak po výtvarné  
a koncepční stránce, tak po té technické  
vaše dílo?
Rozhodně nejsem technický typ, ale ty 
nápady moje jsou. Scénografie mě velmi 
baví, když nevím, jestli se o ní v mém případě 
dá mluvit. Mám rád objekty, ucelené věci  
a z toho moje scéna většinou vychází, když 
si s ní pak hraju. Většinou napíšu scénář  
a pak přemýšlím o tom, v čem bych to mohl 
hrát. Pro mě je zásadní příběh. Velmi mě 
baví vyprávět, ale lidé, když přijdou na diva-
dlo, tak se chtějí i dívat. Už nejsme zvyklí  
a ochotní pouze naslouchat.

To znamená, že scénografie pro vás není 
důležitým prvkem hry, ale spíš nástro-
jem, kterým se snažíte svůj příběh zpří-
stupnit divákovi?
Ano, je to tak. Snažím se kulisy dělat vět-
šinou jednoduše, aby nebyly na překážku 
příběhu. Jednou jsme dělali Letecké divadlo, 
které je o bláznivém promítači filmů, jenž 
ty filmy sám dovypravuje. A tam byla kulisa 

velmi promyšlená, složitá a efektní. Ale pak 
mi najednou došlo, že je to tak kompliko-
vané a náročné na prostor i peníze, že se 
to vlastně nehodí k mému stylu vyprávění. 
Zjistil jsem, že stejného a mnohdy lepšího 
efektu dosáhnu, když o té věci povyprávím 
a ona se odehraje v představách lidí, než 
abych jim ji složitě zprostředkovával. Je to  
o druhu divadla a přístupu k němu. Pro mě je 
přirozené vyprávění. Jsou jiná divadla, která 
dělají zase naopak jenom obrazy  
a dělají to nádherně, já ale raději kecám.

Sám říkáte, že nejste technický typ,  
ale některé z vašich scénografií jsou  
technické, takže s výpravou vám  
někdo pomáhá?
Vždycky mi někdo pomůže. Labyrint světa 
vznikl tak, že jsem udělal model, ale velkou 
část té technické stránky realizace dělal pan 
Krejčík, starý zámečník od nás z vesnice. Ta 
práce s ním byla úžasná. Někomu musím své 
vize a potřeby složitě vysvětlovat a kreslit a on 
se jen podíval a už věděl, jak na to, a domluva 
s ním byla velice jednoduchá. I proto mě baví 
řemeslníci, co svou práci umí. Pracovat s kaž-
dým, kdo něco umí, je vždycky zážitek.

Jak volíte náměty svých představení? 
Většinu repertoáru totiž tvoří vaším způ-
sobem pojaté, ale obecně známé příběhy.
Je to pravda, hraju Bajaju, Šípkovou 
Růženku, Cyrana, Romea a Julii, Mysteria 
Bufa nebo Komenského Labyrint světa  
a další známě věci. I když někdy je člověk 
překvapený, že opravdu všichni znají jen 
název, s příběhem je to mnohdy horší. Tyto 
náměty jsou pro mě příjemné v tom, že 
diváci jej v podstatě znají, a proto mohu  
v původním příběhu dělat spoustu odboček 
a zastavení, které mám hrozně rád, a pak se 
zase bez problémů vrátit k původní dějové 
lince. Známý námět je pro mě materiál, na 
kterém mohu dobře stavět a vytvářet na 
něm druhý příběh, o který mi jde. Vždycky 
pomocí nějakého příběhu vyprávím o téma-
tech, která jsou pro mě důležitá. U Šípkové 
Růženky je to odpuštění a láska, Bajaja je 
také o lásce. Takové nějaké zdánlivě jedno-
duché poselství je to, kvůli čemu já na jevišti 
dělám všechny ty skopičiny. Pokud něco 
přidávám do příběhu, který všichni znají, tak 
se v něm neztratí a já si toho mohu daleko 
víc dovolit.
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„VYTVÁŘÍM PŘÍBĚHY A NA NICH 
CHCI UKAZOVAT SVŮJ POHLED 
NA NĚKTERÉ VĚCI.“
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Nemáte v repertoáru žádnou čistě  
autorskou hru?
Něco, co by bylo kompletně mé, bez 
cizího námětu, tak takové představení 
zatím nemám. Ale mám teď rozpracované 
Pohádky pro dědky a babky, ale vlastně ještě 
nevím, jestli se to bude jmenovat zrovna 
takto. Baví mě personifikace a s tou si hraju. 
Zosobňuji život, smrt, strach, hrdinství, 
pravdu a lež a z toho vznikají krátké příběhy. 
Já je nazývám pohádkami, protože nejsem 
ani filozof, ani teolog. Vytvářím příběhy a na 
nich chci ukazovat svůj pohled na některé 
věci. Velmi mě baví, ale ještě nevím, jak to 
bude vypadat na jevišti. Ty příběhy jsou 

krátké a pro mě velmi silné. Přemýšlím  
o tom, jestli to budu hrát jako klasické diva-
dlo, anebo jestli to budu jen vyprávět a hrát 
do toho muziku.

Věříte, že takové pohádky pro dospělé 
budou úspěšné?
Já v to doufám a věřím. I když nedávno se 
mi stalo, že mi paní dramaturgyně řekla: 
„My bychom od vás chtěli večerní před-
stavení, ale hlavně ne nic na zamyšlenou.“ 
Hlavně aby to prý bylo radostné a veselé, 
smutku a těžkých věcí prý lidé mají až dost. 
Já si uvědomuji, že toho máme dost, ale pak 
přijdeme domů, zapneme si televizi  

a chceme se bavit a veselit co možná nej-
jednodušším způsobem, ale tím si neule-
víme. To je, jako když je chlap ve špatné 
náladě a jde se večer do hospody opít  
a myslí si, že si uleví, to je ale falešná před-
stava. Naopak, lidi by měli víc přemýšlet  
o tom, proč je jim blbě. Každý den se nám 
děje něco, co nás trápí, ale my se nad tím 
nezamyslíme a raději se jdeme bavit. To ale 
podle mě není cesta. Často by přitom stačilo 
jen se zastavit, zamyslet se nebo si promlu-
vit o tom, co se děje, aby nám mohlo být 
lépe. Proto si myslím, že i divadlo by v sobě 
mělo mít něco hlubšího a nutit nás přemýš-
let. To je totiž cesta, jak být šťastnější.

„MYSLÍM SI, ŽE I DIVADLO BY V SOBĚ MĚLO MÍT 
NĚCO HLUBŠÍHO A NUTIT NÁS PŘEMÝŠLET.  
TO JE TOTIŽ CESTA, JAK BÝT ŠŤASTNĚJŠÍ.“

Víťa Marčík, vlastním jménem Vítězslav Marčík, (* 1. května 1963, Gottwaldov, dnes Zlín)  
je čelní představitel a zakladatel alternativního divadelního spolku Teátr Víti Marčíka,  
kde působí jako scenárista, herec, režisér a hudebník. Původním povoláním je elektrikář.  
V roce 1981 ukončil Učňovskou školu Tesla v Rožnově pod Radhoštěm. Vystudoval také 
lidovou konzervatoř v Ostravě. Je ženatý, s manželkou Evou mají šest dětí. Rodina žije 
Drahotěšicích. Každoročně vystupuje také v našem Centru řemesel v Ostré.
www.vitamarcik.cz



64

CENTRUM ŘEMESEL 
A BYLINNÉ ZAHRADY 

BOTANICUS
64

Letošní sezónu v centru řemesel a bylinných 
zahradách botanicus jsme ukončili v neděli,  
2. října. Moc děkujeme všem, kteří k nám našli cestu, 
doufáme, že jste si návštěvu u nás užili a těšíme se 
na vás v příštím roce. Opět budeme zahajovat na 
přelomu dubna a května, a budeme se snažit připravit 
pro vás znovu něco nového a zajímavého. Aktuální 
informace ohledně novinek a termínu otevření 
sledujte na našich webových stránkách  
a na facebooku.
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