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ÚVOD
Vážení čtenáři
Světa Botanicus,
vítáme vás u letošního prvního vydání časopisu Svět Botanicus. V dubnu
pro vás znovu otevíráme Centrum řemesel v Ostré, a proto je toto číslo věnované nejen novinkám v našich zahradách, ale podrobně představujeme
i program na celou letošní sezónu. Těšit se opět můžete na kejklíře, komedianty i divadelníky. Opustili jsme koncept „velkých“ historických slavností
a naopak se soustředíme na sobotní akce pro rodiny s dětmi.
V jarním čísle vás zveme do centra současného umění DOX, které podporujeme, na výstavu kubánských umělců v pražské galerii Dox a ve velkém
rozhovoru vám představíme výtvarníka Jana Bačkovského, jehož treláže si budete během letošního roku prohlédnout také v Ostré. Nechybějí ani tradiční
rubriky věnované našim výrobkům – tentokrát je to řada olivových mýdel.
Seznámíme vás s dalšími esenciálními oleji i rostlinami, které pěstujeme.
V závěru časopisu najdete několik rychlých receptů.
Rádi bychom vás také upozornili na Novinky na našem webu, které publikujeme každý týden a také facebookový profil, jež je nejaktuálnějším
informačním kanálem: najdete zde všechny informace o zahradách
i případné změny v programu.
Přejeme vám krásné nadcházející jaro a za několik měsíců zase na shledanou
na těchto stránkách.

Dana a Jan Hradečtí
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NOVINKY
V ZAHRADÁCH

NOVINKY
V ZAHRADÁCH
NOVÉ SOCHY A DALŠÍ
Stejně jako v loňském roce, také v tom letošním budou
naše zahrady obohaceny novými sochami a dalšími autorskými díly. Nově bychom vám rádi představili sochaře
Lukáše Raise, jenž pro nás vytvořil dílo s názvem Irony,
které si můžete již nyní prohlédnout na fotografiích.
Určitě se budete mít v nadcházející sezóně na co těšit,
a my budeme moc rádi, když k nám zavítáte.
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ROZHOVOR
O CHARAKTERU ČEŠSTVÍ A CHUTI NEVYSTAVOVAT
DALŠÍM Z UMĚLCŮ, KTERÉ JIŽ ZA NĚKOLIK MĚSÍCŮ PŘEDSTAVÍME
V NAŠICH ZAHRADÁCH, BUDE MALÍŘ JAN BAČKOVSKÝ.
NA VEŘEJNOSTI SE PREZENTUJE VELMI ZŘÍDKA, PŘESTO JEHO
POHLED NA SOUČASNÉ UMĚNÍ ZAUJME SVOU PŘÍMOČAROSTÍ
I JISTÝM SKEPTICISMEM K TUZEMSKÉ VÝTVARNÉ SCÉNĚ.
JAN BAČKOVSKÝ PŘIPRAVUJE PRO NAŠE ZAHRADY TRELÁŽE,
JEŽ BUDETE MOCI VIDĚT JIŽ TOTO LÉTO V OSTRÉ.

ROZHOVOR
S JANEM
BAČKOVSKÝM
8

Loni v létě jste vystavoval ve Špálově
galerii. Byla pro vás tato výstava retrospektivou?
Nebyla to moje retrospektivní výstava. Vystavil jsem obrazy z posledních pěti let
a několik tisků, které jsem dělal před deseti
lety. Vystavuji zřídka. Možná je to i tím, že se
moje obrazy rapidně nemění. Taky je otázka,
jak jsou ve zdejších specifikách "uměleckého
dění" aktuální. Když přicházela moje generace, na přelomu osmdesátých a devadesátých let do širšího povědomí místní umělecké
scény, odjel jsem do Anglie. Žil jsem tři roky
v Londýně a byl mimo dění v Čechách.
V galerii PPF jsem vystavoval už dříve, když
byla ještě ve Spálené ulici. Výstava ve Špálově
galerii byla tedy přirozeným pokračováním
spolupráce s kurátorem Pavlem Lagnerem.

Proč a jak jste vlastně v roce 1989 emigroval?
Do Anglie jsem emigroval 19. listopadu 1989.
Dopoledne jsem byl v Mánesu, a pak jsem
odjel. Asi už to byla v tu chvíli spíš migrace.
Odjet odsud mi přišlo tenkrát logické.
Proč?
Moje rodina se v šedesátých letech stýkala
s Havlovými, strýc byl s Václavem na vojně,
pak v divadle Na zábradlí… Mimo jiné jsme
jim „dohodili“ Hrádeček, protože naše rodina
tam měla od padesátého roku chalupu. Já byl
díky těmto okolnostem, více či méně vědomě,
vždycky u toho, když „šly věci kolem“. To mě
naučilo místní společnost vnímat přes „českou povahu“, která mne nikdy nezklamala.
Upřímně řečeno, ať se místní režim jmenuje

jakkoliv, „češství“ je pořád silnější. V roce 1989
jsem proto neměl pocit, že emigruji kvůli
komoušům. Chtěl jsem něco zažít.
Odjel jste tedy do Londýna – co jste tam
dělal?
Naučil se anglicky a dělal jsem všechno
možné. Bydlel jsem na východě Londýna,
našel si ateliér ve staré továrně rozdělené
sádrokartonovými příčkami a začal malovat.
A taky jsem začal dělat dětské knížky. Nakladatelství ABC, se kterým jsem spolupracoval,
mělo kanceláře u Britského muzea… A protože jsem neurotický a neumím si pomalu
prohlížet výstavy, spíš je probíhám, British
Museum bylo ideální, protože bylo zadarmo.
Chodil jsem tam často a nakoukal tam
spoustu věcí. Hlavně mně bavilo, jak tamní
9

ROZHOVOR

ROZHOVOR
společnost funguje. Přišel jsem tam ze země
řízené restrikcemi a zákazy. Co se nehodilo,
co se neznalo, neumělo vyřešit… se prostě
omezilo, nebo úplně zakázalo. Pragmatismus válcující nuance mezilidských vztahů,
jakoukoliv odlišnost.
Jak a kdy jste se poté vrátil do Čech?
Žena dostala práci v Čechách, a protože
jsme čekali dítě, vrátil jsem se zpátky taky.
Po narození dcery už jsme návrat do Anglie neřešili. Ale patnáct let jsem z toho měl
újmu, nebavilo mně to tu. Obecně necítím
sounáležitost s tímhle prostředím, přijde mi
uzavřené a sebestředné.
Co pro vás tedy bylo impulsem vystavovat ve významné Špálově galerii?
Je fakt, že má ve městě skvělou polohu, má
historii a v podvědomí lidí dobrou reputaci.
To jsou ingredience – jak říkáte – významnosti. Kdyby měla ještě filiálku v Berlíně
a New Yorku, byla by dokonalá. Je dobré mít
ve Špálově galerii výstavu.

„UPŘÍMNĚ ŘEČENO,
AŤ SE MÍSTNÍ REŽIM
JMENUJE JAKKOLIV,
„ČEŠSTVÍ“ JE POŘÁD
SILNĚJŠÍ.“
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Jak vlastně hodnotíte místní scénu,
které se zcela vědomě neúčastníte. Proč
vlastně?
Já se jí „vědomě neúčastním“ spíš proto, že
nevím, jak na to, než, že bych měl něco tak
podstatného proti, co by mi v tom bránilo.
Absurdní na české výtvarné scéně je, že
se tady snadněji můžete stát učitelem na
vysoké škole než globálním umělcem.
A sem tam nějaký záblesk, kdy něco venku
vystavíte, se pak komentuje, že jste dobyl

Londýn nebo jinou metropoli. Nadnárodně,
až na pár výjimek nefungujeme. Myslím, že
je to tou naší sebestředností a uzavřeností,
která nám brání hledat možnost se podílet
systematicky na dění s uměním v širším,
nadnárodním měřítku. Větší otevřenost by
byla prospěšná i proto, že umění je dobrá
obchodní komodita. Nejen to špičkové, když
se mu dá smysl a význam, který si zaslouží.
Veletržní palác Národní galerie je takové
otevřenosti v současné době příkladem.
Dějí se tam věci s ohromnou návštěvností.
Ředitel Fajt dělá skvělou práci. Pak tu máme
tenhle "parčík" (rozhovor se odehrával
u parku v Praze na Klárově). Dalo se sem
pár pomníků, které tady nemají absolutně
žádný smysl. Neprospívají místu a místo
neprospívá jim. Nepovedená pieta.

JAN BAČKOVSKÝ
(1957, v Hradci Králové) v letech
1979–1985 vystudoval Akademii
výtvarných umění v Praze v ateliéru
monumentální malby Arnošta
Paderlíka. V počátcích své tvorby se
věnoval figurální malbě, nyní maluje
převážně rozměrné abstraktní
obrazy. Na české výtvarné scéně
je nepřehlédnutelným solitérem,
který se na veřejnosti prezentuje
velmi obezřetně a sporadicky. Loni
vystavoval své obrazy v galerii
Václava Špály v Praze. Do zahrad
Botanicus právě chystá výtvarné
vstupy – treláže.

Abychom nezabředli do všeobjímající
skepse – co pro vás v umělecké tvorbě
má význam, když vystavení vlastních děl
to není?
Vystavovat je z mnoha zřejmých důvodů
důležité. Pro mně není až tak podstatné se
výstav "osobně účastnit", neumím si je užít.
Malování je můj způsob poznávání věcí
a vyjádření se k nim. Je to můj způsob
komunikace a sebereflexe. Navíc máte
k disposici nekonečný archiv toho, co se
už stalo, denně doplňovaný novinkami.
Ta konfrontace, které se mohu, vlastně jen
s minimálními prostředky, zúčastnit je dobrodružství, které podněcuje moji zvědavost.
Dobré na výstavě je i to, že si uvědomíte, do
jaké míry je důležitá autorova inspirace, pro

„NEMÁM POCIT, ŽE BY MÍSTNÍ KURÁTOŘI
MĚLI VŮBEC NĚJAKÝ NÁZOR.“
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ROZHOVOR
ZA NĚKOLIK
MĚSÍCŮ
PŘEDSTAVÍME
V NAŠICH
ZAHRADÁCH
V OSTRÉ
TRELÁŽE JANA
BAČKOVSKÉHO.

TRELÁŽ
Treláž je mřížová
konstrukce, obvykle
vyrobená z překříženého
dřeva, bambusu nebo kovu.
Je zhotovena často na
podporu popínavých rostlin
nebo dřevin. Příkladem
vhodných popínavek pro
treláže je hrášek, hrachor,
vinná réva, popínavé
růže, plamének, břečťan.
Wistárie vyžaduje pevnou
treláž, slabší treláže
rozbije. Treláž může stát
samostatně, ale také může
být součástí jiné stavby.
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zážitek samotného diváka. Osvobozující je
zjištění, že většinou důležitá není. Je to další
důvod, přestat řešit, o čem to všechno je.
A je z vás najednou outsider.
Není to také dané malým českým trhem
s tuzemským uměním?
Je to tak, nejenom velikostí, ale i otevřeností
trhu. Je to zvláštní, že se tady za tu dobu, kdy
se může volně cestovat a navazovat kontakty, nepodařilo vytvořit pro české umění
nějaký systém možností na globálním trhu.
Já si myslím, že by z toho mělo užitek spousta
lidí. Nevím, proč se do toho nikomu nechce.
Obecně známým příkladem, je Saatchi v Anglii, který pomohl na světový trh nejen Hirstovi,
ale i spoustě dalších umělců, o kterých se
nepíše, ale oni fungují.
Ale není to dané tím, že současné umění je
pro veřejnost vlastně nečitelné a nesrozumitelné?
Asi taky. Většina textů o umění a proslovů
na vernisážích je nudná a z "prolínání objemů
objektů a jejich barevných hmot ve struktuře
díla" nikomu jasněji nebude. Já nevím, proč
to lidi píšou, čtou a poslouchají. Je to takový
rituál. Nečitelnost nebo nesrozumitelnost
je individuální postoj, který lze trochou zvědavosti změnit. Za nečitelnost či nesrozu-

mitelnost mohou naše konvence, výchova,
vzdělání apod., nikoliv umění. V umění by se
neměla zaměňovat kvalita se srozumitelností,
jedno to druhé samozřejmě nevylučuje, ani
nepodmiňuje.

„SVOBODA NENÍ POVEL
Z BALKONU, BUĎ JI MÁTE,
NEBO NE.“
Jak poznáte kvalitní umělecké dílo?
Jak kdy. Někdy se nemůžu odtrhnout a vracím se k němu, někdy marně lapám po dechu,
někdy podle jmenovky. A někdy zpočátku
jen tuším, než se mi podaří přestat hloubat
a zkoumat a začnu se konečně dívat. Pak si
to pěkně užiju. Já potřebuju doslova vypnout
mozek, abych viděl, nebo slyšel. V Louvru
jsme se šli se synem podívat na Monu Lisu.
Syn se vmáčknul mezi turisty, aby si paní prohlédl a mě se nechtělo. Zůstal jsem stát uprostřed toho sálu a uvědomil si, že je od parket
po strop "vytapetovanej" skvělými obrazy.
Je to tak silný, že to vnímáte, aniž si obrazy
prohlížíte. Představte si to, že někde stojíte
a ze všech stran se na vás za pár franků valí
slast a blaho.

Nelákalo vás třeba situaci změnit tím,
že budete více vystavovat nebo učit studenty?
Ano, na architektuře ČVUT jsem už učil a být
se studenty bylo doufám užitečné i pro ně.
Podívejte se třeba na současnou japonskou
architekturu, která je fantastická nejen svým
designem, ale je ve své podstatě i velmi sociální. Tím, jak mají Japonci málo místa, chovají
se úplně jinak. Staví na minimálním prostoru
a nikdo se nezlobí, když mu postaví dům
těsně vedle jeho. Protože tím chrání něco
společného. Když provokujete tento způsob myšlení, jste pak úplně někde jinde. Na
druhé straně světa v Berlíně, na Pariser Platz,
jednom z nejdražších míst v Evropě, stojí
Akademie umění. Jak je možné, že Němci na
takovém místě postaví dům, který absolutně
nedává ekonomickou logiku? Asi prostě věří
tomu, že lidé, kteří tam chodí, si to uvědomí
a dál ponesou určité poselství, které bude
mít dlouhodobě pro společnost nakonec i ten
ekonomický efekt. Oproti tomu se mi nechce
ani připomínat, jak dopadl v Praze projekt
knihovny Jana Kaplického. Kdyby knihovna
stála, byl by to precedens, který by architektům otvíral ohromné možnosti. Posunul by
vědomí toho, co se v Praze dá postavit, hodně
dopředu.
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„V LETOŠNÍM ROCE OPUSTIL
KUBU NEJVĚTŠÍ POČET
OBYVATEL ZA POSLEDNÍ
DESETILETÍ.“

CUBA EN VIVO
(KUBA NAŽIVO)

VÝSTAVA
CUBA EN VIVO

Dlouhodobě podporujeme centrum
současného umění DOX. Proto jsme také
stáli u vzniku unikátního projektu fotografky Ivety Kopicové. Ta připravila
ve spolupráci s centrem DOX projekt
zaměřený na současné kubánské umění.
Pětice výtvarníků, která se nyní představuje na výstavě v pražském DOXu, reprezentuje Kubánce/umělce, kteří nechtějí
utíkat.
Traumata, která prožívají, materiální nedostatek nebo politická zklamání vnímají jako
výzvu pro svou práci. Vlastenectví dokáže
být na Kubě daleko silnější, než známe my,
Češi… Yo soy Cubano (Já jsem Kubánec)…je
hrdé sebeurčení.
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Kuba prochází v posledních letech významnou transformací. Jednotlivé světové státy
s Kubou znovu navazují vztahy, ale politicky
se v zemi nic nezměnilo. Lidé, ze strachu,
že jde čistě o výhodný prodej země, utíkají.
V letošním roce opustil ostrov největší počet
obyvatel za poslední desetiletí. Umění je
v Havaně velkým společenským tématem.
Existuje tu mnoho státem podporovaných
výtvarných dílen. Zároveň je zde přítomná
silná nezávislá scéna, živená potřebou
odlišit se, jít k podstatě věci, nesmiřovat se.
Obzvlášť mladí lidé jsou plni energie a hledají cestu ke svobodě projevu bez ohledu
na komerční úspěch.
Do jaké míry se tato energie změní v konfrontaci s váhavým otevíráním se světu?
Současný dialog mezi USA a stávající garniturou je možná jen cestou ke komerci,
nikoli ke svobodě. Pro řadu výtvarníků jsou
tyto změny spíše ekonomickou kolaborací,
dalším vazalstvím, tentokrát jiného druhu.

Vystavující umělce spojuje potřeba vymezit se, jak proti stávající diktatuře, tak proti
plíživé komercionalizaci bez záruky osobních
svobod.
Výstava se primárně zaměřuje na mladou
generaci umělců. Arien Chang Castan patří
k mladým dokumentaristům, kteří se „dívají
srdcem“. Rodney Batista Herrera se zaobírá
smrtí, což je na Kubě velké téma, které souvisí s původními kořeny. Ricardo Miguel Hernández se noří do jednotlivých témat, aby
z různých úhlů zkoumal společnost i sebe
sama. Maczel Lang Santiesteban se jako
malíř zabývá vztahem člověka a hmoty. Jako
poslední je doplňuje o generaci starší Francis Sanchez, který coby disident ještě neměl
příležitost řádně vystavovat a přináší aspekt
silně věřícího člověka, který se celý život
snaží žít v pravdě. Jeho typografické básně
mluví jak otevřené rány mnoha Kubánců…
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VÝSTAVA
CUBA EN VIVO
Centrum současného
umění DOX, Praha
22. 1.–4. 4. 2016
Kurátorka: Iveta Kopicová
Výstava se koná
v prostorách galerie DOX,
sál D a E
www.doxprague.cz

JSME PARTNEREM
PROJEKTU FOTOGRAFKY
IVETY KOPICOVÉ.
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OBJEVUJEME
SVĚT ROSTLIN

MIŠPULE NĚMECKÁ
(Mespilus germanica L.)

Znáte tento netradiční půvabný stromek
s dekorativními a navíc jedlými plody? V minulých stoletích se u nás mišpule pěstovala
převážně v klášterních zahradách, zámeckých okrasných parcích a vysazovala se do
vinohradů, kde často zplaňovala. I přesto, že
se dnes již dá celkem dobře pořídit v zahradnictvích, ji málokdo zná a pěstuje. Její sněhobílé květy se objevují v květnu až červnu
a plody připomínají malá jablíčka.
Čeleď: Růžovité (Rosaceae)

OBJEVUJEME
SVĚT ROSTLIN
18

Charakteristika: Menší strom nebo keř,
dorůstající výšky až šesti metrů, s široce
rozložitou, kulovitou korunou. Listy jsou
dlouhé, celokrajné, matné a na rubu pokryté
šedou plstí. Květy bílé. Plody jsou kulaté až
hruškovité malvice se zlatavě hnědou, na
povrchu drsnou, slupkou. Dužnina je tvrdá,
mírně aromatická. Až po uležení nebo přejití
mrazíků je možné ji konzumovat. Plody pak
mají sladkou až příjemně nakyslou, slabě
trpkou chuť.

Původ a rozšíření: Původem z oblasti Malé
Asie, Zakavkazí, Íránu, Turkménie. V kultuře se nejvíce pěstovala v oblastech kolem
Středozemního moře, v západních oblastech
Německa, ve Francii a Nizozemsku. V německém Porýní byly nalezeny ve vykopávkách zbytky mišpulí z 12. století. Nejstarší
nález semen mišpule na území České republiky pochází z Mostu ze 14. století.
Pěstování: Mišpule je samosprašná. Prodává se roubovaná na hlohu nebo na hrušni.
Plodit začíná ve třetím až čtvrtém roce po
výsadbě. Vyhovují jí lehčí půdy, je výrazně
vápnomilná, na ostatní živiny není náročná.
Množí se semeny, hřížením nebo řízkováním.
Využití: Kromě zvláštního a dekorativního
vzhledu se využívají plody, chlupaté malvice, které jsou jedlé až po přejití mrazem.
Obsahují hmotu, která chutná jako pikantní
marmeláda. Zpracovávají se dále na kompoty, rosoly, povidla, marmelády a různé pasty.
Užívá se jich i k výrobě různých likérů, dají se

údajně i sušit podobně jako hrušky, někdy se
konzervují společně s jinými plody. Z mišpulí se vyrábí i sirup, který se podává malým
dětem jako lék při průjmech, protože díky
obsahu tříslovin má stahující účinky. Výjimečně se také používají na výrobu delikátních pálenek. Mimořádně tvrdé mišpulové
dřevo má využití pro výrobu nábytku.
Zajímavost: Než přejdou prvními mrazíky,
nebo dojdou uložené ve sklepě (kolem Vánoc), mají natrpklou navinulou chuť
a v tomto stavu se přidávají k ovocným
moštům a vínům, kterým takto svým značným obsahem tříslovin zvyšují trvanlivost.
1 metru, šířka do 2 metru. Kultivar vhodný
jako solitera i jako půdopokryvná rostlina.
Pochází z USA.

19

OBJEVUJEME
SVĚT ROSTLIN

OBJEVUJEME
SVĚT ROSTLIN

KDOULOŇ OBECNÁ
(Cydonia oblonga Mill.)

Možná jste si při podzimních procházkách
všimli stromu se zvláštními žlutými plody, na
povrchu plstnatě chlupatými, které připomínají křížence jablka a hrušky. Jsou to kdoule,
jedinečné ovoce, na kterém si pochutnávali
už staří Římané. V antice patřila tato plodina spolu s vinnou révou, jabloní a hrušní k
nejstarším pěstovaným ovocným druhům.
Tento menší strom s portugalským názvem
„marmelo“ dal také údajně vzniknout slovu
marmeláda.
Čeleď: Růžovité (Rosaceae)
Charakteristika: Keř nebo nízký strom dosahující výšky až 8 metrů, s vejčitými,
na rubu plstnatými listy. Kvete v květnu
a červnu velkými bílými nebo narůžovělými
květy. Plodem je hrušce podobná malvice.
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Dužnina je tuhá a aromaticky voní. Slupka je
žlutě zbarvená, na povrchu hustě plstnatá.
Dozráváním plod měkne a je charakteristický svou nezaměnitelnou vůní. Na stromě
jsou plody ponechávány dlouho do podzimu.
Původ a rozšíření: Původem z Malé Asie,
Zakavkazska a Turkménie. Předpokládá se,
že ji z Přední Asie do Středozemí a severní Afriky rozšířili Féničané. V Čechách byla
údajně známá již ve 12. století. V minulých
dobách se pěstovaly převážně v klášterních
zahradách, zámeckých okrasných parcích
a užitkových zahradách. V 19. století byly
kdouloně nejvíce pěstovány na Znojemsku.
Pěstování: U nás plody nejlépe dozrávají
v teplejších oblastech. Kdouloň je samosprašná, bude plodit i jediná, ale dvě jsou

dobré pro kvalitní opylení. Vyhovují jí úrodné, lehčí půdy. Množí se semeny i řízky
z vyzrálých výhonů, řezaných na podzim
před prvními většími mrazíky.
Využití: Jako netradiční ovocný strom.
Kdoule se zpravidla v čerstvém stavu nekonzumují, ale používají se na výrobu marmelád
či jemných aromatických kompotů nebo
destilátů. Obsahují hodně pektinu léčivé
a tonizující látky. Dnes nachází tato plodina
uplatnění také v kosmetice, její výtažky se
přidávají do pleťových krémů.
Zajímavost: Dříve měly údajně kdoule využití i v léčitelství. Sušené plátky nakrájené
z malvic se používaly při krvácení a při některých střevních a žaludečních chorobách.
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Také se s oblibou kocháte krásou a rozmanitostí nejrůznějších květů? Nejenže
jsou půvabné a příjemně voní, ale celá
řada z nich se dá také jíst. To ostatně
věděli už naši předkové, kteří si rádi
jedlými květy zpestřovali jídelníček.
Oblíbené byly například za viktoriánské
éry, ale své pokrmy jimi zdobili
a dochucovali už staří Řekové, Římané,
Indové nebo Číňané. Ve starověkém
Římě se například používaly květy různých druhů růží pro vaření pyré
a omelet. Škála chutí a vůní jedlých
květů je velmi široká. Květy brutnáku
mají jemnou okurkovou chuť, oranžové
kvítky lichořeřišnice jsou mírně štiplavé
a pampeliška je známá svou nahořklou
chutí.

JEDLÉ KVĚTY
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NA TALÍŘI
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JEDLÉ KVĚTY V NAŠICH
ZAHRADÁCH
Součástí rozlehlého komplexu zahrad
Botanicus je také Zahrada jedlých

rostlin. Realizace této zahrady probíhá
v současné době. Při vytváření designu
a osazovacího plánu jsme se zaměřili
na výběr druhů, které jsou jedlé – ať
už celé rostliny nebo jejich části jako
jsou třeba právě květy. Vybírali jsme
především původní druhy jako je třeba
kostival obecný (Symphytum officinale) nebo bez černý (Sambucus nigra),
nezapomněli jsme však ani na rostliny
nepůvodní, které jsou v našich zeměpisných šířkách oblíbené a osvědčené,
jako je například měsíček lékařský
(Calendula officinalis) nebo denivka
(Hemerocallis).
Jedlé květy ale najdete v celém komplexu našich zahrad – ty jsou jimi
doslova protkány. Ať už jsou to jedlé
květy léčivých rostlin na vyvýšených
záhonech v Klášterní zahradě, zeleninové jedlé květy nebo třeba květy
ovocných dřevin v sadech a volně
rostoucích živých plotech. Širokou
škálu jedlých květů byste objevili také
mezi lučními rostlinami na květnatých
loučkách.

23

JEDLÉ KVĚTY
ANEB KRÁSA
NA TALÍŘI

JEDLÉ KVĚTY
ANEB KRÁSA
NA TALÍŘI
DENIVKA
(Hemerocallis)

JEDLÉ KVĚTY POD LUPOU
Sortiment jedlých květů dnes nabízí více
než stovku druhů s velkým počtem tvarově,
barevně i chuťově pestrých květů. Ty se
většinou podávají jako obloha různých jídel,
studených mís, okvětní lístky se uplatňují
při zdobení salátů, ovocných pohárů nebo
nápojů. Oceňována je také jejich nutriční
hodnota. Jedlé květy obsahují řadu senzoricky výrazných látek, jako jsou například
hořké látky dodávající příjemnou nahořklou
chuť (květy mečíků, pampelišky, čekanky
nebo štěrbáku) nebo aromatické složky jako
aliciin (květy pažitky), slizové látky (brutnák), barviva (žlutý měsíček, červený ibišek),
antioxidační látky (fenolové látky v chrysan-

témách) a řadu léčivých látek (flavonoidy
v heřmánku nebo flavonové glykosidy ve
violce vonné).

těsnou nádobu, do které květy pokládáte
na vlhké papírové ubrousky. Takto uchované
vám vydrží i déle než týden.

KDY A JAK SBÍRAT
Pokud se rozhodnete některé z květů
vyzkoušet, vždy sbírejte jen ty z nich, které
bezpečně znáte. Mezi rostliny, které mohou
být toxické, patří například květy srdcovky,
konvalinky, narcisu, zlatice nebo náprstníku. Při sběru se také vyhněte lokalitám,
kde hrozí kumulace škodlivých látek. Ideální
dobou sběru je dopoledne, kdy mají květy
nejvyšší obsah vody, vydrží tak déle čerstvé.
Zpravidla se konzumují pouze okvětní lístky.
Pro uchování květů můžete použít vzducho-

JE LIBO PAMPELIŠKU, SEDMIKRÁSKU
NEBO RŮŽI?
Kromě senzorických vlastností jako je
vzhled, barevnost, chutnost nebo aromatičnost se při výběru jedlých květů přihlíží také
k obsahu živin, esenciálních složek a dalších
látek ovlivňujících lidské zdraví. Pojďme se
nyní podívat na výběr konkrétních květů,
které se hodí při přípravě pokrmů, nápojů
nebo jsou krásnou jedlou dekorací.

Čeleď: liliovité (lliliaceae)
Charakteristika: oblíbená trvalka původem z orientu, až jeden metr vysoká.
Květy jsou velké, široce nálevkovité,
připomínající lilii. Vykvétají postupně na
vidličnatě větvených stvolech v červnu až
srpnu. Jednotlivé květy vydrží jen jediný
den, hned jsou však nahrazeny dalšími.
Využití: poupata a květy se využívají
odedávna v čínské kuchyni, buď čerstvé,
nebo sušené. Obsahují hodně vody, takže
jsou velmi šťavnaté, a protože rostlina intenzivně voní, aromatickou chuť
pocítíte i na jazyku. Zatímco květ žluté
denivky chutná po jasmínu, denivka plavá
má zase chuť mírně navinulou. Květy také
můžeme plnit nejrůznějšími náplněmi.
JETEL LUČNÍ
(Trifolium pratense l.)
Čeleď: bobovité (fabaceae)
Charakteristika: běžná trvalka vysoká
20–50 cm, známá z luk, trávníků a pastvin. Kvete od května do října. Květenství
je hlávkovité, tvořené drobnými, krátce
stopkatými květy o průměru 2–4 cm,
barvy červené, karmínové, vzácně bělavé.
Využití: květy jetele se přidávají do
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salátů, musejí být ale opravdu čerstvé,
jinak jsou hořké, použít se může i celá
rostlina. Má dezinfekční účinky a pomáhá
proti kašli a rýmě. V letech neúrody se
mlely sušené hlávky jetele na mouku
a přimíchávaly se do těsta na chleba.
Z květů si můžete připravit i tzv. Nektarový nápoj: 250 g čerstvých květů vaříme
asi 15 minut v 1 litru vody. Necháme
vystydnout a dosladíme trochou medu.
LEVANDULE LÉKAŘSKÁ
(Lavandula angustifolia mill.)
Čeleď: hluchavkovité (lamiaceae)
Charakteristika: nízký polokeř původem
ze slunných svahů a křovinatých strání
západního středomoří. Lichopřesleny
fialových květů jsou uspořádány vrcholově na dlouze stopkatých přerušovaných
klasech. Kvete od června do srpna.
Využití: levandulové květy obsahují
řadu silic a ve formě čaje se podávají jako
sedativum, při zažívacích potížích a jako
diuretikum. Čerstvé květy lze použít jako
doplněk ke zmrzlinám či jiným dezertům.
Krásně vypadá zamrzlá v kostce ledu.
Chuť levandule je nasládle pikantní, a tak
se hodí jak ke sladkým, tak i ke slaným
pokrmům. Můžete si z ní připravit i džem.
Kvítek použijte těsně po rozkvětu.
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PAMPELIŠKA LÉKAŘSKÁ
(Taraxacum officinale webb.)
Čeleď: růžovité (asteraceae)
Charakteristika: až 50 cm vysoká trvalka,
kterou najdete téměř všude. Žluté jazykovité
květy má v jednotlivých úborech. Objevují se
od dubna do srpna.
Využití: pampeliška má nejjemnější květy
na jaře, později tuhnou a hořknou. Jejich
využití mělo u nás dávnou tradici, šlo o první
jarní kvítky, které souvisely s oslavou velikonoc. Svařením a cukrem se z nich připravuje
pampeliškový med a alkoholovým kvašením
pampeliškové víno. Sladká chuť se dá využít
také na přípravu sirupu a otrhané okvětní
lístky mohou ozvláštnit chuť rýže či salátů.
Nerozvité květy pampelišky můžete osmažit
na másle. Květy obsahují hořčiny, fytosteroly, třísloviny, silice a slizy.
LICHOŘEŘIŠNICE VĚTŠí
(Tropaeolum majus l.)
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Čeleď: lichořeřišnicovité (tropaeolaceae)
Charakteristika: rostlina původem z jižní
ameriky, kde roste převážně v pobřežních
oblastech, v našich klimatických podmínkách je jednoletá, 15–40 cm vysoká s plazivou lodyhou. Květy jsou petičetné, mají
oranžovou, červenou nebo žlutou korunu.
Kvete od května až do října.
Využití: květy zářivých barev se spolu s listy
i plody používají pro přípravu salátů. Pupeny

a nezralá semena se nakládají do kyselého
nálevu jako kapary, mladé výhonky a listy
slouží jako koření. Lichořeřišnice obsahuje
antimikotické a antiseptické látky, značné
množství vitamínu c a také lutein, látku
důležitou pro zrak. Tinktura ze semen
a poupat je považována za přírodní
antibiotikum.
SEDMIKRÁSKA OBECNÁ
(Bellis perennis l.)
Čeleď: hvězdnicovité (asteraceae)
Charakteristika: vytrvalá bylinka, vysoká
asi 15 cm, která s oblibou roste v okolí lidských sídel (zahrady, okolí cest a silnic,
parky atd.). Při mírné zimě kvete skoro celý
rok. Květy mají v průměru 15–30 mm, jejich
barva je nejčastěji bílá s růžovým nádechem,
vzácně zbarveny až do červena.
Využití: skromné kvítky sedmikrásky
můžeme přidávat do salátů, polévek i do
pomazánek. Marinovaná poupata se používají jako kořenící přípravek. Obsahují silice,
saponiny, třísloviny, stopy hořčin, organické
kyseliny a flavonoidy.
RŮŽE
(Rosa l.)
Čeleď: hvězdnicovité (asteraceae)
Charakteristika: rod růže zahrnuje nižší až
středně vysoké vytrvalé keře, které se pěstují
zejména jako okrasné rostliny. Květy jsou

u původních botanických druhů miskovitého
tvaru, jejich velikost se pohybuje od 2 do
10 cm. Nejčastější barvou okvětních lístků je
růžová v různě sytých odstínech, čistě bílá
a fialově červená.
Využití: okvětní lístky růží jsou využívané
odpradávna. Chutnost a vůně květů se
u tohoto početného rodu liší podle jednotlivých druhů. Zvlášť vonná je růže svraskalá
(rosa rugosa). Sbírají se korunní plátky, které
lze sypat na saláty, ovocné koláče nebo
z nich vyrobit sirup, šťávu nebo zmrzlinu.
Kandované jsou ozdobou moučníků. Obsahují bioflavonoidy, třísloviny a slizy.
VIOLKA VONNÁ
(Viola odorata l.)
Čeleď: violkovité (violaceae)
Charakteristika: nízká rostlina původem
z evropy, která roste hojně na osluněných
místech, v nízkých trávnících, křovinách
a parcích. Kvete jako jedna z brzkých jarních
rostlin sytě modrofialovými květy.
Využití: violka je díky své nasládlé chuti
skvělým doplňkem k dezertům. Krásně
doplní například pudinkové dezerty, sorbety
nebo zmrzlinu. Květy lze dokonce i kandovat nebo nasekat do salátu. Obsahuje
rutin, který zvyšuje pružnost cév a zlepšujíce
krevní oběh. V rakousku jsou dodnes velmi
oblíbené fialkové bonbony.
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OLIVOVÝ OLEJ

Olivovník evropský (Olea europaea)
Všeobecné informace
Olivovník je stálezelený strom se zakrouceným kmenem, šedavou kůrou a stříbřitě
zelenými listy. Strom pochází z Blízkého
východu, odkud se později rozšířil do celého
středomoří, severní Afriky či jižní Evropy.
V současné době je hojně rozšířen ve Španělsku, Itálii, Portugalsku, Řecku, Tunisku,
Maroku a Sýrii. Je poměrně citlivý na chlad,
ale vystačí jen s malým množstvím vláhy.
Olivovníky kvetou koncem jara chomáči
bílých kvítků. Plod je malý, zelený, později
zčervená a uzraje-li, zčerná. Olej je získáván
z dužiny. Chuť oleje je podmíněna stupněm
zralosti.
Nejkvalitnější je olivový olej extra virgin lisovaný za studena. Barva oleje se mění
v závislosti na zralosti používaných oliv, od
sytě zelené po světle žlutou. Nejdůležitějším
měřítkem při určení kvality je obsah kyselin.

SUROVINY
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Sklizeň a výroba
Olivový olej je rostlinný olej získaný z oliv
lisováním či jinými technickými postupy.
Sklizeň trvá od října do ledna v závislosti na
odrůdě a stupni zralosti. Následně se olivy
rozemelou a dají se do lisů, kde z nich vzniká

olej, který se následně filtruje a plní do lahví.
Olej je potřeba vylisovat do 4 dnů od sklizně,
aby byla zachována kvalita a všechny zdraví
prospěšné látky, které olej obsahuje.
Téměř polovina veškeré světové produkce
pochází ze Španělska, a to především z Andalusie. Dalšími významnými výrobci olivového oleje jsou především Itálie a Řecko.
Druhy olejů
Olivový olej se dělí do 3 skupin, a to na olej
panenský, rafinovaný a směs obou skupin.
Panenský olej je lisován z celých plodů za
studena, tj. do 50 °C. Při výrobě jsou použity
pouze mechanické postupy:
- Extra Virgin panenský olej
- Virgin panenský olej
- Panenský olej
Rafinovaný olej je lisován za vysokých teplot a bývá následně chemicky upraven:
- Rafinovaný olej – získaný rafinováním
panenského oleje
- Rafinovaný olej z pokrutin – získaný
rafinováním surového olivového oleje
z pokrutin

Směsi
- Olivový olej – směs rafinovaného
a panenského olivového oleje
- Olivový olej z pokrutin – směs rafinovaného
oleje z pokrutin a panenského
olivového oleje
Použití
Olivový olej je typický pro středomořskou
kuchyni. Užívá se zejména při vaření a na
salátové zálivky.
Jeho konzumace je zdraví prospěšná ‒ obsahuje mononenasycené mastné kyseliny
a vitamin E. Pomáhá snižovat riziko vzniku
kardiovaskulárních onemocnění. Podporuje
trávení, snižuje překyselení žaludku a má
mírně projímavý účinek.
Své místo má také při výrobě kosmetických
výrobků. Má zvláčňující a protizánětlivé
účinky. Často bývá složkou přípravků na
ochranu proti slunečnímu záření, a na pokožku podrážděnou bodnutím hmyzu.
K léčení popálenin, vyrážek, zejména ekzémů a lupénky, a na citlivou a popraskanou
pokožku. Používá se k ošetření vyrážek
a k posílení nehtů.

29

SUROVINY

SUROVINY

OLEJ Z HROZNOVÝCH JADER
Všeobecné informace
Vinná réva patří mezi nejstarší pěstované
plodiny. Počátky pěstování sahají do období
10.000 př.n.l. Původem pochází vinná réva
z Asie, Evropy a Afriky. Většina zemí pěstujících vinnou révu se nachází ve Středozemní
pánvi.
Olej z révy se vyrábí lisováním za studena,
tepla či rafinací. K získávání oleje z hroznových jader je zapotřebí velkého tlaku, aby se
olej uvolnil. Pro výrobu 1 litru oleje je zapotřebí asi 40 kg jadérek, což odpovídá cca
2 tunám hroznů.
Vlastnosti
Surový olej je tmavší barvy, po rafinaci může
být nazelenalý. Obsahuje velké množství
antioxidantů, vitamíny A, B, C, E a F, minerály, proteiny, ale také nenasycené mastné
kyseliny. Snižuje hladinu cholesterolu, vysoký
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krevní tlak a podporuje metabolismus. Má
zklidňující, protizánětlivé, regenerační i hydratační účinky.
Velmi často se využívá v kosmetickém průmyslu. Zabraňuje stárnutí pokožky, zvláčňuje
pokožku a vyhlazuje vrásky. Má hojivé
a léčivé účinky. Dobře se vstřebává a nezanechává pocit mastnoty.
Použití
Využívá se nejčastěji při výrobě kosmetických výrobků, a to především při výrobě
krémů, balzámů, tělových másel či šamponů.
Je vhodný do přípravků proti akné, lupénce
nebo ekzémům. Můžeme ho použít také
k přípravě masážních olejů.
Révový olej je téměř bez zápachu, také proto se využívá také v kuchyni, kde je vhodný především při fritování, pečení nebo při
přípravě marinád.
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NAŠE
VÝROBKY

NAŠE
VÝROBKY

TENTOKRÁT VÁM PŘEDSTAVÍME
NAŠI DALŠÍ NOVINKU, OLIVOVÁ
MÝDLA, KTERÁ JSOU SPECIFICKÁ
NEJEN SVÝM SLOŽENÍM, ALE TAKÉ
DESIGNEM OBALU.

OLIVOVÁ MÝDLA
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OLIVOVÉ MÝDLO
S KONOPNÝM OLEJEM

OLIVOVÉ MÝDLO
S PUPALKOVÝM OLEJEM

Toto mýdlo je vyrobeno výhradně z olivového, palmového a kokosového oleje.
Vhodné k péči o problematickou a citlivou
pokožku a pokožku ekzematiků. Obohacené
konopným a meruňkovým olejem, které jsou
bohaté na přírodní vitamíny a antioxidanty.
Doplněné extraktem z čerstvých květů
měsíčku a jemnou vůní esenciálních olejů
šalvěj, cedrové a santalové dřevo.

Mýdlo vyrobené výhradně z olivového, palmového a kokosového oleje. Vhodné
k péči o problematickou a citlivou pokožku
a pokožku ekzematiků. Obohacené pupalkovým broskvovým a arganovým olejem,
které jsou bohaté na přírodní vitamíny
a antioxidanty. Doplněné extraktem z čerstvých bezových květů a jemnou vůní esenciálních olejů geranium, santalové dřevo
a palmarosa.

33

ESENCIÁLNÍ
OLEJE

CEDROVÉ DŘEVO
(Juniperus ashei)

Čeleď: Cupressaceae – cypřišovité
Všeobecný popis: malý stálezelený strom
dorůstající do výšky 7 m, s tuhými zelenými
jehlicemi, nepravidelným kmenem a s větvemi, které mají tendenci se různě ohýbat
a kroutit. Dřevo má tendenci praskat, proto
se nepoužívá jako dřevo stavební.
Původ: pochází z jihozápadu Spojených
států amerických, Mexika a Střední Ameriky.
Olej se produkuje zejména v Texasu.
Ostatní odrůdy: název J. mexicana je
chybně přiřazován i mnoha dalším druhům;
botanický je příbuzný s tzv. Virginským
cedrovým dřevem (J. virginiana) a Africkým
cedrovým dřevem (J. procera).

ESENCIÁLNÍ
OLEJE
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Tradiční medicína: v Novém Mexiku používali domorodí indiáni olej z cedrového dřeva
na kožní vyrážky. Používá se také při artritidě a revmatismu.

Účinky: antiseptický, proti křečím, adstringentní, močopudný, uklidňující (při nervových poruchách), povzbuzující (oběhový
systém).
Extrakce: esenciální olej se získává parní
destilací z jádrového dřeva a hoblin.
Charakteristika: surový olej – tmavě oranžová až hnědá viskózní tekutina se sladkou
kouřovou vůní. Rektifikovaný olej – bezbarvá až světle žlutá tekutina se sladkou dřevitou vůní. Dobře se mísí s patchouli, smrkem,
vetiverem a borovicí.
Základní složky: cedren, cedrol, thujopsen
a sabinen, a mnoho dalších.

Použití v aromaterapii
Pokožka: akné, lupy, ekzém, mastné vlasy,
repelent, mastná pleť, svrab.
Pohybové ústrojí (svaly a klouby): revmatismus, artritida.
Dýchací ústrojí: bronchitida, zánět horních
cest dýchacích, kašel, kašel, zánět dutin.
Genitourinární systém: zánět močového
měchýře.
Nervový systém: nervové vyčerpání, potíže
související se stresem.
Ostatní použití: nejčastěji se používá do
osvěžovačů vzduchu a repelentů. Přidává
se také jako vůně do mýdel, kosmetiky
a parfémů.

Bezpečnostní data: při externím použití je
olej relativně netoxický; u některých osob
může způsobit podráždění. Používejte pouze
naředěný, a i poté s opatrností. Nepoužívejte
v těhotenství.
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ESENCIÁLNÍ
OLEJE

JALOVEC VIRGINSKÝ

JALOVEC ČERVENOPLODÝ
(Juniperus oxycedrus)

Čeleď: Cupressaceae – cypřišovité
Všeobecný popis: velký stálezelený keř až
4 m vysoký, s dlouhými tmavými jehlicemi
a hnědo-černými bobulemi o velikost lískových oříšků.
Původ: pochází z jižní Francie; v současné
době roste běžně po celé Evropě a severní
Africe. Dřevní tér (dehet) se produkuje zejména ve Španělsku.
Ostatní odrůdy: kromě jalovce červenoplodého existuje ještě mnoho jiných druhů jalovce, které se používají komerčně: J. communis
se používá k produkci jalovcového oleje,
J. virginiana k produkci oleje virginské
cedrové dřevo.
Tradiční medicína: používá se při léčbě různých kožních onemocnění, jako jsou chronický
ekzém, paraziti, onemocnění pokožky hlavy,
vypadávání vlasů atd., zejména ve Francii
a ostatních kontinentálních zemích. Používá
se také jako antiseptikum na rány a při bolestech zubů.
Účinky: analgetický, antimikrobiální, antipruritický, antiseptický, dezinfekční, paraziticidní.
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Extrakce: surový olej a tér se získávají
destruktivní destilací z větví a jádrového dřeva. Rektifikovaný olej se získává ze surového
parní nebo vakuovou destilací. Někdy se také
získává olej z bobulí, a to parní destilací.
Charakteristika: rektifikovaný olej je oranžovo-hnědá, olejnatá tekutina s dřevitou, kouřovou vůní. Dobře se mísí s tymiánem, oreganem, hřebíčkem, skořicí, tea tree
a borovicí.
Základní složky: kadinen, cadinol, p-kresol,
guajakol a mnoho dalších.
Bezpečnostní data: netoxický, nedráždivý,
může způsobit senzibilizaci. Používejte
s opatrností, zejména při léčbě zánětlivých
nebo alergických kožních onemocněních.

(Juniperus virginiana)

Čeleď: Cupressaceae – cypřišovité
Všeobecný popis: stálezelený strom dorůstající do výšky až 33 m, s úzkou kuželovitou
korunou, načervenalým jádrovým dřevem
a hnědými šiškami. Jeho kmen může dosáhnout úctyhodného průměru až 1,5 m.
Původ: pochází ze Severní Ameriky, zejména z východní oblasti Skalistých hor.
Ostatní odrůdy: existuje mnoho kultivarů
červeného cedru; jeho evropský příbuzným je
keřovitý červený cedr (J. sabina), známý také
jako savin. Je také úzce příbuzný s východoafrickým cedrovým dřevem (J. procera).
Tradiční medicína: Indiáni ze Severní Ameriky ho používali při respiračních obtížích,
zejména při zánětu horních cest dýchacích. Odvar z listů, kůry, větviček a plodů se
používal při různých obtížích: revmatismus,

artritida, kožní vyrážky, pyelitis a ledvinové
infekce. Je to také vynikající repelent.
Účinky: abortivní, antiseptický (týkající se
plic a močových cest), proti křečím, adstringentní, močopudný, insekticidní, uklidňující
(při nervových poruchách), povzbuzující
(oběhový systém).
Extrakce: esenciální olej se získává parní destilací z odpadu při těžbě dřeva, pilin,
hoblin atd.
Charakteristika: světle žlutá až oranžová
olejnatá tekutina s jemnou sladkou vůní.
Dobře se mísí se santalovým dřevem, růží,
jalovcem, cypřišem, vetiverem a patchouli.
Základní složky: hlavně cedren (až 80 %),
cedrol (3–14 %), cedrenol a mnoho dalších.
Bezpečnostní data: při externím použití je

olej relativně netoxický; u některých osob
může způsobit podráždění. Používejte pouze
naředěný, a i poté s opatrností. Nepoužívejte
v těhotenství.
Použití v aromaterapii
Pokožka: akné, lupy, ekzém, mastné vlasy,
repelent, mastná pleť, svrab.
Pohybové ústrojí (svaly a klouby): revmatismus, artritida.
Dýchací ústrojí: bronchitida, zánět horních
cest dýchacích, kašel, kašel, zánět dutin.
Genitourinární systém: zánět močového
měchýře.
Nervový systém: nervové vyčerpání, potíže
související se stresem.
Ostatní použití: nejčastěji se používá do
osvěžovačů vzduchu a repelentů. Přidává
se také jako vůně do mýdel, kosmetiky
a parfémů.

Použití v aromaterapii
Pokožka: řezná poranění, lupy, dermatitida,
ekzém, pupínky.
Ostatní použití: používá se ve farmacii jako
rozpouštědlo pro chemická léčiva, do dermatologických krémů a mastí, ale také ve veterinární medicíně. Rektifikovaný jalovec
se používá do parfémů, mýdel, lotion a krémů.
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SKOŘICOVNÍK ČÍNSKÝ
(Cinnamomum cassia)
Čeleď: Lauraceae ‒ vavřínovité
Všeobecný popis: stálezelený strom dorůstající do výšky až 20 m, s kožnatými listy
a malými bílými květy.
Původ: pochází z jihovýchodních částí Číny;
v menší míře roste také ve Vietnamu a Indii.
Ostatní odrůdy: existuje několik odrůd pocházejících z různých oblastí, které se používají k produkci esenciálního oleje.
Tradiční medicína: nejčastěji se používá jako
koření. V medicíně nachází stejné uplatnění
jako skořicovník cejlonský, hlavně pak při obtížích s trávením, jako jsou nadýmání, kolika,
průjem a žaludeční nevolnost, ale i při nachlazení, revmatismu a ledvinových obtížích.
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Účinky: protiprůjmový, antiemetický, antimikrobiální, adstringentní, proti nadýmání,
uklidňující.
Extrakce: esenciální olej se získává 1. parní
destilací z listů a 2. vodní destilací z kůry,
listů, větviček a stonků.
Charakteristika: 1. Olej z listů je hnědo-žlutý (rektifikovaný olej je světle žlutý) se sladkou, kořeněnou vůní. 2. Olej z kůry je tmavě
hnědá tekutina se silnou kořeněnou vůní.
Základní složky: olej z listů a kůry obsahuje zejména aldehyd kyseliny skořicové
(75–90 %), dále pak methyl eugenol, salicylaldehyd a methylsalicylaldehyd.

podráždění, rovněž způsobuje podráždění
sliznice.
Použití v aromaterapii
Žádné. Nikdy by se neměl používat přímo
na pokožku.
Ostatní použití: vzhledem k jeho baktericidním vlastnostem se využívá do některých
farmaceutických přípravků, jako jsou ústní
vody, zubní pasty a kloktadla. Své hlavní využití nachází ale jako ochucovadlo v potravinářství, a to včetně alkoholických a nealkoholických nápojů. V malé míře se používá
do parfémů a kosmetiky.

Bezpečnostní data: kožní toxin, způsobuje
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RECEPTY

RECEPTY
S KONCEM ZIMY VÁM PŘINÁŠÍME
NĚKOLIK RECEPTŮ, VE KTERÝCH
HRAJE HLAVNÍ ROLI KOŘENOVÁ
ZELENINA BOHATÁ NA MINERÁLNÍ
LÁTKY.
Našim prvním oblíbeným silákem je
celer. Je bohatý na sodík, draslík, hořčík,
železo a chrom, a také na éterické oleje,
které způsobují jeho specifickou chuť, ale
dezinfikují naše zažívací ústrojí. Uvařili jsme
z něj fantastickou hřejivou polévku – krém
z celeru a jablek sypaný strouhaným křenem.
Dalším kořenovou hrdinkou je červená
řepa. Jíme ji syrovou i vařenou, nakládanou
v octovém nálevu nebo ‒ jako v našem
receptu – pečenou. Řepa je plná křemíku,
kyseliny listové a draslíku. Posiluje imunitní
systém a snižuje hladinu cholesterolu v krvi.
Vyzkoušejte pečenou řepu s feta sýrem
a čerstvou rukolou!
Pro vyváženost barev doplňujeme naši
rubriku receptů o zelenou v podobě rychlé
brokolicové polévky s mátou. Brokolice
je bohatá na draslík, vápník, fosfor a síru,
nechybí ani kyselina listová, vitamin C
a beta karoten.
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RYCHLÁ
BROKOLICOVÁ
POLÉVKA S MÁTOU
Ingredience:
•
•
•
•
•
•
•
•

1 brokolice (cca 500 g)
2 řapíky celeru
1 stroužek česneku
1 l kuřecího vývaru
hrst čerstvé máty, menší na ozdobu
ricotta
olivový olej
sůl, pepř

Příprava:
Nahrubo nakrájejte omyté řapíky celeru
a stroužek česneku, v hrnci rozpalte
2 lžíce olivového oleje. Za stálého míchání
restujte nakrájenou zeleninu asi 5 minut.
Brokolici oberte na růžičky a přidejte ji spolu
s mátovými lístky do hrnce. Vše podlijte
vývarem a vařte asi 5–7 minut.
Poté polévku stáhněte hrnec z ohně
a polévku rozmixujte tyčovým mixérem, není
potřeba mixovat úplně na krém, ponechte
hrubější strukturu. Dochuť solí, je-li třeba.
Horkou polévku naservírujte do misky,
navrch přidejte čerstvý sýr ricotta, zakápněte
porci olivovým olejem, posypte ji čerstvě
mletým pepřem a drobnými mátovými lístky.
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KRÉMOVÁ POLÉVKA
Z JABLEK A CELERU
Ingredience:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

42

2 žluté cibule
1 bulva celeru
1 řapík celeru
1 l kuřecího vývaru
4 jablka
3 snítky tymiánu
strouhaný křen
zakysaná smetana
olivový olej
sůl, pepř

Příprava:
Cibuli oloupejte a nakrájejte na plátky, řapík
celeru nahrubo. V hrnci rozpalte 2 lžíce
olivového oleje a nechte na něm pokrájenou
zeleninu změknout. Potrvá to asi 5 minut.
Mezitím oloupejte celer a nakrájejte ho na
menší kostky. Jablka neloupejte, zbavte je
jádřinců a nakrájejte na čtvrtky. Obojí přidejte
na orestovaný základ do hrnce. Přidejte také
otrhané snítky tymiánu a nechte vše dalších
5 minut restovat v hrnci. Nakonec přilijte vývar
a vařte pod poklicí asi 20 minut, dokud nebude
celer měkký.
Po odstavení hrnce z plotny umixujte
hladký krém, je-li příliš hustý, dolijte ho
vývarem. Ochuťte solí, pepřem. V malé misce
rozmíchejte dvě lžíce zakysané smetany
s douškem vody, poslouží vám to pro
vytváření dekoru na hladině polévky. Na kapce
olivového oleje na pánvi opražte z obou stran
lístky šalvěje, postupujte opatrně, abyste je
nespálili. Po vyndání nechte šalvěj okapat
a vychladnout na kuchyňské papírové utěrce.
Polévku nalijte do hlubokého talíře.
Připravenou zakysanou smetanou vytvořte
nepravidelné cákance. Stejně tak to udělejte
s olivovým olejem. Okolo dejte lísky šalvěje
a doprostřed usaďte menší hrstku
strouhaného křenu.

Recepty připravila
Kateřina Obrazová z blogu
ThinkFood.cz – blogu
o všech skvělých ‚když‘
kolem jídla. Protože nejlepší
jsou chvíle, když se něco
děje. U sporáku, u stolu,
s přáteli–
www.thinkfood.cz
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PEČENÁ ŘEPA
S ŘÍMSKÝM KMÍNEM
A SÝREM FETA
Ingredience:
•
•
•
•
•
•
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6 menších červených řep
2 lžičky římského kmínu
100 g sýru feta
čerstvá rukola
olivový olej
pepř

Příprava:
Mimo sezónu použijte menší kusy červené
řepy, ty před pečením povaříte v celku se
slupkou asi 20 minut ve vodě. V sezóně
neváhejte na trhu nakoupit malé řepy
včetně natě.
Uvařenou řepu po vyhladnutí oloupejte
a nakrájejte na čtvrtky. Vložte je do pekáčku
a posypte římským kmínem a čerstvě mletým
pepřem. V malém kastrůlku zahřejte asi
4 lžíce olivového oleje a řepu jím přelijte. Pečte
na 190 stupňů 15 minut, pak přidejte na větší
kousky nalámanou nebo nakrájenou fetu
a pečte dalších 10 minut, dokud sýr
nezezlátne.
Po upečení ozdobte pečenou zeleninu
čerstvou rukolou a servírujte přímo v pekáčku,
s kouskem pečiva nebo bez...
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CENTRUM ŘEMESEL
V OSTRÉ

CENTRUM ŘEMESEL
LETOŠNÍ SEZONU ZAHÁJÍME
V SOBOTU 23. DUBNA. V TOMTO
ROCE JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI
NĚKOLIK NOVINEK. VZHLEDEM
K TOMU, ŽE LETOS POPRVÉ
NEBUDOU SOBOTNÍ SLAVNOSTI,
UPRAVILI JSME PRO VÁS RODINNÉ
VSTUPNÉ, KTERÉ BUDE JEDNOTNÉ
PO CELOU SEZÓNU.
Že bychom pro vás o víkendech neměli
žádná vystoupení, se však bát nemusíte,
každou sobotu jsou pro připravena divadelní,
kejklířská či hudební vystoupení známých
i nových umělců, ale také přednášky či dětská sobota plná pohádek. Nezapomněli jsme
ani na zářijové soboty s pivem či vínem. Toto
vše i více vás letos čeká. Budeme se moc
těšit na vaši návštěvu u nás v Ostré.

Centrum řemesel a bylinné zahrady jsou
otevřeny každý den kromě pondělí
od 23. dubna do 2. října 2016.
OTEVÍRACÍ DOBA
Út–Pá 9–16 hodin
So, Ne, červenec a srpen 9–17 hodin
CENY VSTUPNÉHO
dospělá osoba
99 Kč
děti, studenti, důchodci
60 Kč
mateřské školy
30 Kč
rodinné vstupné
280 Kč
(2 dospělí + 2 děti)
ZTP, ZTP/P a děti do 3 let mají vstup zdarma.
Rádi vás jednotlivými řemeslnými dílnami
v našem centru provedeme. Poté si můžete
prohlédnout bylinné zahrady a v klidu si
v nich odpočinout.

Během sobotních představení můžete
shlédnout divadelní, kejklířská i hudební
vystoupení.
O víkendech se navíc k běžně otevřeným
dílnám dráteníka, k výrobě mýdel, svíček
či papíru otevřou dílny řezbáře či kováře.
Všechna řemesla si můžete vyzkoušet
a zároveň se také dozvědět více o jejich
historii. V hodovní síni si pochutnáte na
pokrmech připravených z produkce našich
ekologických zahrad.
Prohlédněte si mapu centra řemesel
i zahrad na našich webových stránkách
www.botanicus.cz, kde zároveň naleznete
veškeré potřebné informace a podrobné
programy sobotních vystoupení.
V celém objektu Centra řemesel a v bylinných zahradách je zákaz kouření a vstupu
se psy. Pro návštěvu Centra řemesel vám
doporučujeme obuv vhodnou do terénu.
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SOBOTNÍ PŘEDSTAVENÍ
V CENTRU ŘEMESEL

hry, vám zahraje jednu ze svých klasických
pohádek.

23. 4. 2016
KEJKLÍŘ VOJTA VRTEK S KEJKLÍŘSKOU
DÍLNOU
Tentokrát nám sezonu zahájí Kejklíř Vojta
Vrtek se svou dílnou. A jestli se najde ještě
někdo, kdo ho nezná, tak si představte, že
spojíte žonglérské a artistické umění
s malým kouskem muzikanta a velkým
kusem člověka, měl by vám z toho spojení
vyrůst zajímavý umělec. V tomto případě se
na svět vyklubal komediant, klaun a kejklíř.

14. 5. 2016
KEJKLÍŘSKÁ SOBOTA
DIVADLO VÍTI MARČÍKA
Váš oblíbený herec a komediant Víťa Marčík
Vám zahraje jedno ze svých klasických
představení, pohádku Bajaja. Nenechte si
ujít jeho představení v prostorách našeho
divadla.

30. 4. 2016
KOMEDIANTI NA KÁŘE
Také letos k nám hned na začátku sezony
zavítají Komedianti na káře se svou pohádkou Nebojsa. Nebojsa je princ, který se
ničeho nebojí a chce získat princeznu. V tom
mu brání spousta protivenství a pomáhá
hodná babička.
7. 5. 2016
STUDIO DELL' ARTE
Divadelní soubor, pohybující se na pomezí
loutkového či alternativního divadla a čino-
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KEJKLÍŘSKÉ DIVADLO
Tuto květnovou sobotu k nám přijede také
Kejklířské divadlo. Artistické a kejklířské
techniky, loutkoherectví spojené s činohrou.
Toto vše v podání Vojty Vrtka a Jendy Brůčka.
21. 5. 2016
DIVADLO VÍTI MARČÍKA
Víťa Marčík starší je komediant a klaun
v pravém slova smyslu. S neskrývanou
radostí hraje známé příběhy tak, aby pobavil
malé i velké publikum. Tuto sobotu k nám
zavítá s vůbec nejstarším představením
svého divadla, pohádkou „Šípková Růženka“.
Nenechte si ujít jeho vystoupení.		

28. 5. 2016
KOMEDIANTI NA KÁŘE
Loutková pohádka, ve které se divák dozví,
že na velikosti nezáleží, ale je důležité jaké
máme srdce a to má Paleček na správném
místě. Než na to však přijde, musí jít náš
malý hrdina do světa bojovat s loupežníkem
a zachránit celé království před obrem.
4. 6. 2016
STUDIO DELL' ARTE
Také první červnovou sobotu se můžete
těšit na představení studia Dell' Arte. Připravili si pro Vás další zajímavý příběh, tak ho
nezmeškejte a usaďte se v hledišti našeho
divadla.
11. 6. 2016
KOMEDIANTI NA KÁŘE
Žonglérské duo tuto sobotu předvede žonglování se vším možným i nemožným. Těšit
se můžete i na rytířské povídání o Princi
Bajajovi. Stanete se svědky Bajajova trápení,
rozhodnutí pana krále a slavného vítězství,
ve kterém drak Kruťák položí svůj život. Vše
skoční otcovským požehnáním a velkou
svatbou.
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18. 6. 2016
DIVADLO ŠUS
Zbrusu novou inscenaci "Ulhaná princezna"
v podání divadla ŠUS můžete shlédnout,
najdete-li si místo v hledišti našeho divadla.
25. 6. 2016
DIVADLO KOŇMO
Soubor často kombinuje činohru s loutkovým herectvím. Pravou tvář představení
zpravidla získává až v kontaktu s konkrétním
divákem a prostředím. Stává se tak velmi
živým organismem s prostorem pro improvizaci.
						
2. 7. 2016
PÉRO ZA KLOBOUKEM
Umění úrovně světové. Ve dne či v noci vám
nabídneme umělecké osvěžení teatrální
i vokálně instrumentální. Přijďte shlédnout
hudební vystoupení orchestru Péro za kloboukem.
9. 7. 2016
KEJKLÍŘ VOJTA VRTEK S KEJKLÍŘSKOU
DÍLNOU
Také na začátku prázdnin se můžete těšit
na Vašeho oblíbeného komedianta a kejklíře
Vojtu Vrtka, který Vás nejen pobaví, ale také
naučí něco za svého kejklířského kumštu.
Shlédněte jeho představení v našem divadle
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a nezapomeňte na kejklířskou dílnu
v zahradách.
16. 7. 2016
KOMEDIANTI NA KÁŘE
Nechte se překvapit, jak dopadne představení tvořené z toho, co maringotka dala.
V manéži uvidíte klauna, starého lva či krásnou tanečnici. Co se bude dít a jak zvládnou
oba komedianti krocení koní, kouzlení i žonglování uvidíte, až usednete v našem cirkuse.
23. 7. 2016
DIVADLO JÁ TO JSEM
Divadelní představení pro děti i dospělé, do
divadel i na ulici. Autorská představení Víti
Marčíka juniora a Adama Bergera.

13. 8. 2016
DIVADLO KOŇMO
Tentokrát vás pobaví divadlo Koňmo. Soubor, který neváhá vzít do ruky loutku, prezentovat se v pohybových i výtvarných
kreacích, či se vrhnout do spárů pantomimy.
20. 8. 2016
KOMEDIANTI NA KÁŘE
Dvojice kejklířů a komediantů, kteří žonglují
se vším možným i nemožným, hrají pohádky
a poučná představení s loutkami i bez nich.
Tuto sobotu zahrají „Pirátskou pohádku“
a předvedou své žonglérské umění.

30. 7. 2016
DIVADLO VÍTI MARČÍKA
Poslední červencovou sobotu k nám opět
zavítá Víťa Marčík starší se svým divadlem.
Tentokrát se můžeme těšit na pohádku
„Sněhurka a sedm trpaslíků“.
6. 8. 2016
KEJKLÍŘSKÉ DIVADLO
Tuto srpnovou sobotu k nám opět zavítají
vaši oblíbení kejklíři Vojta Vrtek a Jenda Brůček se svým divadelním představením.
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27. 8. 2016
DĚTSKÁ SOBOTA
DIVADLO ŠUS
Pohádka „Dlouhý, Široký a Bystrozraký“
zpracovaná klasickou formou. Loutky-marionety hrají, zpívají a různé kousky předvádějí
na klasickém kukátkovém jevišti i mimo ně.
Napínavé okamžiky střídá odlehčení a nakonec samozřejmě vše dobře dopadne.
BÁŘINO TOULAVÉ DIVADLO
Pohádka o chudém mládenci, kterého cestou do světa obdaří svými dary Moudro
s Rozumem. Díky jejich pomoci se zakrátko
stane zručným zlatníkem a vyrobí pro zakletou princeznu skvostné klenoty, které mu
otevřou cestu na zámek. Lásce zlatníka
a krásné princezny již nic nebrání. Jestli vše
dobře skončí, a že podvádět a lhát se nevyplácí, tak na to vše se přijďte podívat do
našeho divadla.
BUBLINÁŘ
Bublinová show Matěje Kodeše s workshopem v našich zahradách.
3. 9. 2016
TEÁTR PAVLA ŠMÍDA
První zářijovou sobotu se Vám představí
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divadlo Teátr s Pavlem Šmídem v hlavní roli.
Zahraje Vám zcela nové představení
s názvem Pohádka z budíku, která vypráví
o dvou bratrech, kteří se vydali hledat Čas.
Nenechte si ujít humorné představení plné
písniček.

24. 9. 2016
DIVADLO VÍTI MARČÍKA
Tuto sobotu nás opět navštíví váš oblíbený
Víťa Marčík starší, tentokrát s pohádkou
„O Popelce“. Nenechte si ujít jeho vystoupení
v prostorách našeho divadla.

10. 9. 2016
PÉRO ZA KLOBOUKEM
Zaručeně autentický orchestr, reprodukující
s nebývalým nasazením kdykoli a kdekoli
písně lidové či zlidovělé, melodie klasické
i skladby z vlastního šuplíku. To vše uvidíte
tuto sobotu na půdě našeho divadla.

1. 10. 2016
KEJKLÍŘ VOJTA VRTEK S KEJKLÍŘSKOU
DÍLNOU
Kejklíř Vojta Vrtek se snaží v první řadě
pobavit publikum, hned potom pobavit sebe
a zároveň při tom předvést kus kejklířského
kumštu. Při svých vystoupeních používá
jednokolky, chůdy, kuželky, diabola a další
žonglérské vybavení. Také poslední sobotu
přiveze Vojta svou dílnu, tak určitě přijďte.

17. 9. 2016
SOBOTA PLNÁ LOUTEK
DIVADLO JÁ TO JSEM
Potulné loutkové divadlo. Přijďte shlédnout
tematicky zaměřené pohádky v podání
Vítězslava Marčíka mladšího a Adama
Bergera.
STUDIO DELL' ARTE
Tento soubor dokáže zaujmout široký
divácký okruh. Zahrají jak pohádky pro
nejmenší děti, tak pouliční představení pro
dospělé publikum. Nechme se překvapit,
co zahrají právě v našem divadle.

DOPROVODNÝ PROGRAM
21. 5.
PŘEDNÁŠKA O MEDU
11. 6.
PŘEDNÁŠKA „JEDLÉ KVĚTY“
18. 6.
SOKOLNÍCI
30. 7.
PŘEDNÁŠKA O MEDU
6. 8.
PŘEDNÁŠKA „JEDLÉ KVĚTY“
10. 9.
DEN S CHMELOVÝM MOKEM
24. 9.
DEN JISKRNÉ RÉVY

ZŮSTAŇTE S NÁMI V KONTAKTU
Vstupte do Klubu Botanicus na
www.botanicus.cz nebo se k nám
přidejte na Facebooku. Budeme
vás pravidelně informovat o našich
novinkách a zasílat vám tento
časopis. Je to jednoduché: navštivte
sekci Klub Botanicus na našich
webových stránkách a registrujte se.
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