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ÚVOD

Vážení čtenáři
Světa Botanicus,
právě začíná léto a my vám s radostí představujeme další z našich vydání
časopisu Svět Botanicus – tentokrát již pětadvacáté. Opět zde naleznete
známé rubriky: představujeme vám rostliny v našich zahradách: Eleuterokok
ostnitý a Klanoprašku čínskou, stejně jako výrobky, tentokrát jsou to oleje
na rty. Na léto máme v Centru řemesel v Ostré přichystaný zajímavý program:
seznam účinkujících a přesné datumy najdete na straně 61. Dlouhodobě
podporujeme řadu projektů, jak v kulturní, tak sociální oblasti. Jedním
z projektů, s nímž rádi spolupracujeme a dlouhodobě jej podporujeme,
je Mateřská školka v Ostré. Přečtěte si článek na straně 30. Možná jste
si všimli, že na našem facebookovém profilu jsme začali pravidelně
zveřejňovat soutěže. Přidejte se a třeba vyhrajete volné vstupenky k nám
do centra. Zde také najdete nejaktuálnější informace o Centru, případných
změnách programu.
Přejeme vám příjemné čtení, krásné léto a těšíme se na setkání u dalšího
vydání Světa Botanicus.

Dana a Jan Hradečtí
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PODPORUJEME ORGANIZÁTORY TURNAJE
RUGBYMANIA, KTERÝ SE KAŽDÝ ROK KONÁ
V ČESKÉ REPUBLICE. LETOŠNÍ, LISTOPADOVÝ
BUDE HOSTIT 16 TÝMŮ.

RUGBYMANIA

Ragby vozíčkářů je jednou z mála kolektivních her pro osoby
s těžkým tělesným postižením, která vznikla v sedmdesátých
letech v Kanadě a jedná se o kombinaci basketbalu, ragby
a hokeje. Název sportu se vyvíjel od původního Murderball, přes
Quadrugby až k dnešnímu Wheelchair Rugby. První mistrovství
světa se konalo v roce 1995, v roce 1996 byl sport představen
na Paralympijských hrách v Atlantě a v roce 2000 bylo ragby
vozíčkářů plnohodnotným sportem na Paralympijských hrách
v Sydney. V České republice se ragby vozíčkářů rozvíjí od roku
1993, kdy byl založen první sportovní klub SK Quadru Fit Hradec
Králové. Reprezentace ČR se poprvé zúčastnila v roce 1996
World Wheelchair Games, které se konaly ve Stoke Mandeville
(Velká Británie), v kolébce paralympijského sportu.
Počátky Rugbymanie v ČR sahají do roku 1999. „Tenkrát se utkalo
po společném soustředění v Nymburce šest týmů z Německa
a ČR. Dnešních 16 týmů dokládá masivní rozvoj sportu v Evropě.
Je velmi příjemné sledovat technickou i herní úroveň,“ říká
Jiří Kadeřávek, jeden ze zakladatelů ragby vozíčkářů v ČR.
Více také na www.rugbymania.cz

PRAVIDLA RAGBY VOZÍČKÁŘŮ
Každý tým může mít maximálně 12 hráčů,
z nichž jsou na hřišti 4 a mohou střídat dle
pravidel. Každý hráč je bodově ohodnocen
dle typu a rozsahu postižení od 0,5 do 3,5
a bodový součet hráčů na hřišti může být
maximálně 8. Hrací doba je 4 x 8 minut
a vítězí tým, který dá více gólů (hráč musí
přejet alespoň dvěma koly přes brankovou
čáru s míčem plně pod kontrolou).
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RUGBYMANIA

ROZHOVOR S DAVIDEM LUKEŠEM
Podporujeme mezinárodní turnaj Rugbymania, což je specifická disciplína: ragby vozíčkářů. O tom, jak tento zatím nepříliš známý
sport v České republice vznikl, a kudy se
ubírá, jsme hovořili s Davidem Lukešem.
Ten je nejen ředitelem známého Centra
Paraple, ale i hlavním iniciátorem celého
projektu.
Můžete úvodem popsat, jak a kdy vznikla
myšlenka projektu Rugbymania?
Na začátku celé myšlenky byli dva lidé:
Jiří Kadeřábek a Martin Karel, kteří jsou
dodnes aktivními hráči ragby. Rugbymania
byla zpočátku jen vyústěním společného
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soustředění českého, německého a rakouského týmu, to byly začátky. První přátelský turnaj se odehrál v roce 1999 a vznikla
tradice, která se někdy na přelomu let 2007
a 2008 přetransformovala v prestižní turnaj.
Nejprve jsme Rugbymanii hráli v Nymburku,
potom v Plzni a připravovaný letošní turnaj
proběhne podruhé v Praze.
Kolik týmů v Evropě dnes tento
sport hraje?
Na listopadovou Rugbymanii přijede celkem
šestnáct týmů z celého světa, v podstatě
všechny nejlepší týmy Evropy a i zajímavé
týmy ze zbytku světa. Česká reprezentace
se v rámci evropských soutěží pohybuje na
11. příčce celkového žebříčku, ve světovém

porovnání jsme na 16. místě. Organizačně
jde o velmi náročnou akci, protože když
spočtete všechny týmy, doprovod, rozhodčí
a dalších přibližně 50 dobrovolníků, čítá
náš turnaj kolem 300−350 lidí. A to už není
vůbec jednoduché zajistit z hlediska logistiky
i specifických potřeb vozíčkářů.
Ragby je vlastně jediný kontaktní sport
vozíčkářů…
Ano, ragby vozíčkářů je jednou z mála kolektivních her pro osoby s těžkým tělesným
postižením, kde dochází ke kontaktu mezi
hráči. Když se podíváte na zápasy, někdy je
to docela ostrý sport, i když má samozřejmě
svá pevně daná pravidla.

RUGBYMANIA
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RUGBYMANIA

Jak hra vlastně vznikla?
Někdy v sedmdesátých letech v Kanadě
a v podstatě se jedná o kombinaci basketbalu, ragby a hokeje. Nejprve se hře říkalo
Murderball, pak Quadrugby až k dnešnímu
označení Wheelchair Rugby. První mistrovství světa se konalo v roce 1995, o rok později byl náš sport představen na Paralympijských hrách v Atlantě a v roce 2000 bylo
ragby vozíčkářů plnohodnotným sportem
na Paralympijských hrách v Sydney.
I když nutno dodat, že se skutečným ragby
to zas tak moc společného nemá. A zároveň
je důležité dodat, že jde o jediný spor pro
kvadruplegiky, tedy lidi s různým stupněm
postižení všech končetin.
Můžete přiblížit listopadový turnaj
Rugbymania v Praze? V čem se bude lišit
od loňského a jaké chystáte novinky?
Tím, že se o celý turnaj staráme jako dobrovolníci, máme samozřejmě určitý strop možností. Na listopadový turnaj přijede 16 týmů
a my chceme, abychom ho organizačně
i technicky zvládli zase o něco lépe, než loni.
Nemáme za cíl navyšovat počty týmů, spíš
se chceme soustředit na větší publicitu
a udržet kvalitu turnaje. Konkrétně bychom

chtěli lépe streamovat jednotlivé zápasy
na internetu. V dalších letech by rádi turnaj
Rugbymania zařadili do seriálu evropských
akcí, abychom s ostatními týmy byli v bližším
kontaktu a přitáhli k našemu sportu větší
pozornost veřejnosti.
RUGBYMANIA
Rugby vozíčkářů je jednou z mála kolektivních her pro osoby s těžkým tělesným postižením, která vznikla v sedmdesátých letech
v Kanadě a jedná se o kombinaci basketbalu,
ragby a hokeje.
Název sportu se vyvíjel od původního Murderball, přes Quadrugby až k dnešnímu
Wheelchair Rugby. První mistrovství světa
se konalo v roce 1995, v roce 1996 byl sport
představen na Paralympijských hrách
v Atlantě a v roce 2000 bylo ragby vozíčkářů
plnohodnotným sportem na Paralympijských hrách v Sydney.
V České republice se rugby vozíčkářů rozvíjí
od roku 1993, kdy byl založen první sportovní
klub SK Quadru Fit Hradec Králové. Reprezentace ČR se poprvé zúčastnila v roce 1996
World Wheelchair Games, které se konaly ve
Stoke Mandeville ve Velké Británii, v kolébce
paralympijského sportu.

Počátky Rugbymanie v ČR sahají do roku
1999. „Tenkrát se utkalo po společném soustředění v Nymburce šest týmů z Německa
a ČR. Dnešních 16 týmů dokládá masivní
rozvoj sportu v Evropě. Je velmi příjemné
sledovat technickou i herní úroveň,“ říká
Jiří Kadeřávek, jeden ze zakladatelů ragby
vozíčkářů v ČR.
Více také na www.rugbymania.cz
KVADRUPLEGIE je úplné nebo částečné
ochrnutí všech čtyř končetin a trupu, způsobené poškozením míchy v dolní krční oblasti.
Termín kvadruplegie vychází ze spojení dvou
různých slov. Jedno pochází z latiny a druhé
z řečtiny. Výraz „kvadru“ vznikl z latinského
quattuor, což znamená „čtyři“, čímž odkazuje na počet postižených končetin. Slovo
„plegie“ je původem z řeckého plegia a znamená „ochrnutí“. Někdy se používá původem
pouze řecký termín tetraplegie. Častou příčinou takového vážného tělesného postižení
(většinou doživotního) je poranění míchy při
úrazu, například autonehodě, pádu z výšky
nebo skokem do mělké vody.
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PODPORUJEME
MATEŘSKÁ ŠKOLKA
V OSTRÉ

PODPORUJEME
MATEŘSKÁ ŠKOLKA V OSTRÉ

DALŠÍM Z PROJEKTŮ, S KÝM RÁDI
SPOLUPRACUJEME A DLOUHODOBĚ
JEJ PODPORUJEME, JE MATEŘSKÁ
ŠKOLKA V OSTRÉ.

HISTORIE
V budově, ve které Mateřská školka v Ostré
v současné době sídlí, byla původně Základní
devítiletá škola, která ukončila činnost v roce
1975. Několik dalších let zde našel útočiště
dětský stacionář, na který po mnoha úpravách a vybudování jídelny, mohla v roce 1984
navázat a zahájit první provoz Mateřská
školka. Svou činnost však musela po necelých
devíti letech pro nedostatek dětí ukončit.

NOVÁ ETAPA
Po následujících deseti letech se Mateřská
školka v Ostré znovu otevřela. Slavnostní
zahájení proběhlo 1. září 2004 a přivítáno
bylo 16 dětí. Školka měla vlastní vzdělávací
program, zaměřený na osobnostní rozvoj
dětí a začlenění dětí s handicapem. Součástí
výuky byla kromě základů angličtiny také
hra na flétnu nebo kurzy plavání.
SOUČASNOST
V současné době je kapacita Mateřské
školky v Ostré 20 dětí, které mají
k dispozici nejen krásně vybavený interiér,
ale také dětské hřiště, které je součástí
zahrady okolo budovy školky. Školka se pod
vedením paní ředitelky Jitky Fránkové
a jejích kolegyň snaží především vytvářet

příjemné klima v kolektivu dětí, vychovávat
z nich osobnosti s dobrým vztahem nejen
ke svým kamarádům, ale zároveň k lidem
ve svém okolí a okolnímu světu. Děti se
formou různých aktivit seznamují s lidovými tradicemi i tradičními svátky, jako jsou
Velikonoce či Masopust. Prostřednictvím
návštěvy Centra řemesel se pomocí názorné
výuky snaží o propojení dřívějšího stylu
života se stylem současné moderní doby.
Kromě akcí, do kterých se zapojují rodiče
dětí, pořádá školka různé výlety, návštěvy
divadel či další aktivity, jednou z posledních
byl například nedávný křest knihy na nedaleké zřícenině hradu Mydlovar.
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VÝSTAVA
SOUČASNÉ
KUBÁNSKÉ UMĚNÍ

VÝSTAVA

V MINULÉM VYDÁNÍ SVĚTA
BOTANICUS JSME STRUČNĚ
PŘEDSTAVILI VÝSTAVU
CUBA EN VIVO, KTEROU
KURÁTORSKY PŘIPRAVILA IVETA
KOPICOVÁ. NYNÍ SE K TOMUTO
PROJEKTU VRACÍME PODROBNĚJI
A TVORBU PĚTICE KUBÁNSKÝCH
VÝTVARNÍKŮ PREZENTUJEME
SPOLEČNĚ S KOMENTÁŘEM
KURÁTORKY.

o každodenním životě, materiálním nedostatku nebo potřebě vymezit se proti stávající diktatuře i plíživé komercionalizaci bez
záruky osobních svobod. Za vznikem projektu stojí fotografka Iveta Kopicová, která
na Kubě umělce oslovila.
Dnes podrobně představujeme celý projekt:
„Snažila jsem se vybrat autory tak, aby šlo
o co nejrůznorodější portfolio současného
kubánského umění,“ vysvětluje kurátorka
výstavy. „Jedním ze záměrů projektu bylo
také vyvézt mladé Kubánce do zahraničí, aby
poznali jinak fungující, moderní společnost,“
dodává k faktu, že pětice autorů se osobně
podílela na přípravách výstavy v DOXu.

Pětice umělců vystavovala v pražském Centru současného umění DOX různorodá díla,
včetně tvorby disidenta Francise Sáncheze.
Dokumentární i aranžované fotografie,
obrazy a typografické básně vypovídají

VIZUÁLNÍ BÁSNĚ FRANCISE SÁNCHEZE
Přestože se jedná převážně o mladé autory,
Iveta Kopicová nemohla vynechat o generaci staršího umělce, básníka a novináře na
volné noze Francise Sáncheze (1970), který

coby disident ještě neměl příležitost řádně
vystavovat. „Vizuální básně“, v nichž autor
pracuje s fotkami, textem, kresbou a grafickým designem, mluví o prožívaných traumatech a politických zklamáních, tak jako
otevřené rány mnoha Kubánců. Sánchez byl
od roku 1996 členem Národního svazu spisovatelů a umělců Kuby (UNEAC), v roce 2009
však otevřeným dopisem z této organizace
vystoupil. V říjnu 2010 založil blog
s názvem „Člověk v oblacích“, kde publikoval
kritiky režimu – v březnu následujícího roku
byl však nucen této aktivity zanechat. Je
autorem více než dvaceti knih, které získaly
národní i mezinárodní ocenění a v současnosti publikuje vlastní knihy i tituly svých
současníků ve svém nezávislém kulturním
časopise Árbol Invertido (Obrácený strom,
www.arbolinvertido.com). V září 2015 byl
jedním z panelistů Fora 2000.
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VÝSTAVA

OD FOTOGRAFIE K MALBĚ
Dokumentární fotograf Arien Chang Castan
(1979) se zaměřuje na témata, která jsou
v kubánské fotografii většinou opomíjena.
Na svých snímcích zachycuje například gay
kulturu, rodeo, balet, výrobu dřevěného
uhlí ve vnitrozemí nebo bodybuilding.
Fotografie tohoto mladého umělce byly
publikovány mimo jiné v časopisu National
Geographic. Rodney Batista Herrera (1988)
svými fotografiemi klade otázky týkající
se tajemství života a smrti. „Zajímá mě
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přehodnocení toho, co ze sociokulturního
hlediska víme o smrti a jejím důsledku –
ostatcích, které představují tabu, ze kterého
ve svém díle čerpám,“ říká autor. Rodney
Batista Herrera vystudoval fotografii,
kterou dnes sám učí na Vyšší umělecké
škole (Instituto Superior de Arte) v Havaně.
Tvorbu Ricarda Miguela Hernándeze (1984)
charakterizuje využití různorodých médií.
Jeho aranžované fotografie a audiovizuální
díla však při bližším pohledu pojí téma
vyprávění a metafor, jejichž prostřednictvím

autor zkoumá sociopolitické kontexty
i sebe sama. Malíř Maczel Lang Santiesteban
(1984) ve svých obrazech zachycuje dědictví
původních kultur na Kubě, dnes silně
ovlivněné reklamou, konzumem a trendy.
Hledá obraz identity, která je kubánská,
současná. Používá loga a ochranné známky
kubánských výrobků jako puzzle, z kterých
skládá obrazy nové, nepodobné původním
produktům.

VÝSTAVA
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SVĚT ROSTLIN
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SVĚT ROSTLIN

ELEUTEROKOK OSTNITÝ

Eleutherococcus senticosus (Rupr.&Maxim.) Maxim.
Čeleď: Aralkovité (Araliaceae)
Charakteristika: Ostnitý, opadavý keř
dorůstající výšky až 2 m, s hustými, světle
šedými, trnitými větvemi a složenými,
pětičetnými, dlouze řapíkatými listy. Květy
se objevují v červenci a srpnu, jsou oboupohlavné, vytváří kulovitá květenství
s fialovými (samčími) a žlutými (samičími)
květy. Plodem je černá bobule se zelenou
dužinou a pepřovým aroma.
Původ a rozšíření: Domovinou eleuterokoku je Dálný východ, rozšířen je zejména
v Chabarovském kraji a Amurské oblasti
Ruska, v Japonsku a Číně a na Korejském
poloostrově, kde roste ve spodních patrech
hustého porostu tajgy. Daří se mu ve vlh-

čích řídkých smíšených i jehličnatých lesích
nebo křovinách, zpravidla na teplejších, jižně
orientovaných svazích.
Pěstování: Množí se semeny po stratifikaci nebo dělením. Semena klíčí obvykle až
druhým rokem, nové rostliny kvetou nejdříve až po třech letech. Ze starých keřů lze
na podzim odkopávat mladé výhony a dále
je množit. Vyhovují mu hlinité, písčité nebo
jílovité půdy a polostín. Je mrazuvzdorný.
Využití: V tradiční přírodní léčbě se využívala od pradávna celá rostlina, zatímco dnes je
eleukterokok známý hlavně pro svůj kořen,
nazývaný též „čertův kořen”. Patří mezi tzv.
adaptogenní byliny, které mají široké pole
působnosti a dokáží ovlivňovat různé pato-

logické stavy bez ohledu na to, čím byly vyvolány. Nejčastěji se využívá ve formě prášku drceného kořene nebo tinktury. Celkově
posiluje organismus, užívá se proti stresu.
Pomáhá při onemocnění kardiovaskulárního
systému, artériosklérozách nebo hypotenzi, při přepracovanosti, rekonvalescenci či
ozařování. Osvědčil se také při léčbě neuróz,
neurastenií, únavě, pálení a zánětech očí.
Snižuje pocit únavy a podporuje vitalitu
a chuť do života. Upravuje poruchy spánku
a snižuje hladinu cukru v krvi. Nedoporučuje
se při vysokém krevním tlaku a stavu
po infarktu myokardu.
Zajímavost: Eleuterokok je uváděn jako
plnohodnotná náhrada ženšenu.
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KLANOPRAŠKA (SCHIZANDRA) ČÍNSKÁ
Schisandra chinensis (Turcz.) Baill.
Čeleď: Klanopraškovité (Schisandraceae)
Charakteristika: Popínavá až liánovitá
rostlina dosahující výšky až 8 m, s oválnými,
řapíkatými, 5–10 cm dlouhými zašpičatělými
listy. Květy jsou drobné a nenápadné, bílé až
nažloutlé barvy, s velice silnou citronovou
vůní. Od poloviny srpna do října se objevují
červené plody, bobule tvořící hrozny dlouhé
až 10 cm, které jsou velmi podobné těm u červeného rybízu. Dužina je velmi kyselé chuti.
Původ a rozšíření: Původem z Asie, hlavní
areál svého rozšíření má převážně v Mandžusku, Koreji a Japonsku, ale částečně
zasahuje též do Mongolska a do jižní Sibiře.
Roste ve vlhkých lesích nebo na pobřeží řek
a jezer.

Pěstování: Množí se semeny po stratifikaci, pomocí odkopků s kořeny nebo řízkováním. Vyhovuje jí kyselá propustná půda
a polostinné stanoviště, nemá ráda suché
půdy. Může trpět jarními mrazíky. Potřebuje
oporu, po které by se vinula. Mladé rostliny
neořezáváme, u starších rostlin můžeme na
podzim provést zmlazovací řez. Je mrazuvzdorná až do -35 °C.
Využití: Všechny části rostliny obsahují
stimulující látky, které příznivě ovlivňují
a posilují nervovou soustavu, zvyšují duševní
a fyzickou aktivitu, snižují únavu a působí
antidepresivně. Plody jsou chuťově velmi výrazné, konzumují se jako koření nebo sušené
na přípravu čaje, odvaru či výluhu. Mohou
se sklízet až po prvním přemrznutí. Mladé

listy lze pojídat syrové, přidávat do salátů.
Pro posilující čaje se používají v srpnu trhané
listy. Čerstvé listy obsahují nejvíce účinných
látek, sušením se snižuje účinek. Schizandra
je silným antioxidantem, snižuje cholesterol
a zlepšuje obranyschopnost.
Zajímavost: Díky své nezaměnitelné kořeněné chuti bobulí je v Číně klanopraška nazývána rostlinou pěti chutí – kyselé, hořké,
sladké, slané a pálivé. Podle toho má i svůj
čínský název Wu Wei Zi.
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PODPŮRNÉ VÝLUHY A JÍCHY
ANEB JAK POTĚŠIT ROSTLINY
Snad každá rostlina na zahrádce potřebuje ke svému zdárnému
růstu čas od času přilepšit a posílit, živiny z půdy se jinak časem
vyčerpají. Rostlinné výluhy a jíchy jsou pro tento účel skvělým, navíc
snadno dostupným rostlinným hnojivem. Výchozí surovinou jsou
pro ně rostliny, které většinou sami vypěstujeme nebo si je v přírodě
snadno nasbíráme. Stačit nám bude dostatečně velká nádoba na
vodu, kam budeme rostliny přidávat. Nejvíce je využijeme na jaře
a v létě. Výběrem rostlin pak můžeme ovlivnit i složení budoucího
hnojiva. Některá jsou vysoce dusíkatá a silně posilující růst, jiná
podporují obranyschopnost rostlin před chorobami i škůdci a jejich
celkové zdraví.
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ZÁKVAS (JÍCHA)

VÝLUH

Jícha je uleželý roztok z nakvašených rostlin,
který používáme jako posilující tekuté hnojivo během vegetace rostlin. K její přípravě
potřebujeme vhodnou nádobu (plast, dřevo
nebo kameninu), vodu a čas na kvašení.
Rostliny je dobré nasekat, proces kvašení
tak urychlíme. Nádobu rostlinami naplníme
zhruba do tří čtvrtin a zalijeme nejlépe dešťovou vodou, aby byla hmota zcela ponořena. Během kvašení tu a tam řádně promícháme. Za teplého počasí se dá jícha použít
už za 2 týdny, za chladnějšího počasí zhruba
za měsíc. Jakmile přestane pěnit
a získá tmavou barvu, je jícha hotova.

Výluh na rozdíl od jíchy nenecháváme kvasit,
utržené byliny pouze vyluhujeme,
a to buď vařící vodou (zakrytou nádobu
tak necháme stát 10–15 minut) nebo vodou
studenou, nejlépe dešťovou (necháme stát
několik hodin až jeden den, nesmí začít kvasit). Následně výluh zcedíme a vychladlý
a zředěný používáme. Obecně zlepšuje
obranyschopnost rostlin vůči chorobám
a podporuje jejich zdravý růst.

Rostliny vhodné pro zákvas: kostival,
přeslička, česnek, smetanka, kapraď,
kopřiva a zelí.

Kdy a jak hnojivo aplikovat?
Výluhy i jíchy jsou silně koncentrovaná
hnojiva, proto je třeba vydatně je ředit. Optimální poměr pro hnojení jednou za měsíc
bývá díl hnojiva na devět dílů vody, u častěji
hnojených mladých sazenic výluh zředíme
dvojnásobně. Rostlinám prospěje i pravidelné týdenní přihnojování výluhem zředěným až k poměru 1:50. Ideální je jíchu nebo
výluh aplikovat za deště nebo po dešti.
Nikdy ji nepoužíváme za slunného počasí
a přílišného horka. Za suchého počasí hnojíme brzy ráno nebo před setměním, hlavně
na jaře a v létě.

Rostliny vhodné pro výluh: česnek, heřmánek, kopřiva, řebříček, lichořeřišnice
nebo mrkvová nať.

ROSTLINY
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VYBRANÉ ROSTLINY
PRO JÍCHY A VÝLUHY
HEŘMÁNEK PRAVÝ
(Matricaria Chamomilla)

KOPŘIVA DVOUDOMÁ
(Urtica Dioica)

Účinky: Jedna z nejpoužívanějších
léčivých bylin, která chrání klíčící rostliny před houbovými chorobami a plísněmi a podporuje jejich zdravý vývin.
Výluh aplikujeme hlavně na jaře. Má
protizánětlivé a antibakterální účinky.
Obsahuje hořčiny, flavony a chamazulen. Používáme květy.

Účinky: Kopřivu naprostá většina
zahrádkářů zná, najdeme ji téměř
všude. Pro tekuté hnojení je jednou
z nejlepších rostlin. Prospěje zelenině
i okrasným rostlinám a dřevinám,
obsahuje vysoký podíl dusíku, proto je
vhodná zejména v období růstu rostlin, které ozdravuje a posiluje. Nevýhodou je nevábná vůně kopřivové jíchy.
Tu však můžeme zmírnit občasným
posypáním horninovou moučkou.

Výluh: 1 kg čerstvých heřmánkových květů smícháme s 10 l vody
a necháme vyluhovat 1 týden. Používáme v poměru 1:5.

Jícha: 1 kg čerstvých kopřiv na 10 l
vody. Nádobu neplníme až po okraj,
protože jícha během kvašení pění.
Každý den obsah nádoby promícháme.
Hotovou jíchu ředíme v poměru 1:10.
Výluh: 1 kg čerstvých kopřiv na
10 l vody, necháme stát 12–24 hodin.
Neředěný výluh můžeme aplikovat
na rostliny napadené mšicemi.
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KOSTIVAL LÉKAŘSKÝ
(Symphytum Officinalis)

LICHOŘEŘIŠNICE VĚTŠÍ
(Tropaeolum Majus)

MÁTA
(Mentha)

Účinky: Kostival je v lidovém léčitelství
známý hlavně pro svůj kořen. Pro výluhy ale
budeme potřebovat jeho listy, které kromě
dusíku obsahují také dostatek draslíku, hnojíme jím proto hlavně zeleninu (rajčata, celer
a košťáloviny). Přidat k němu můžeme i listy
již sklizené zeleniny – rajčat, kapusty nebo
červené řepy. Na rozdíl od jiných hnojiv je
možné kostivalovou jíchu aplikovat i na listy.

Účinky: Oblíbená, původem jihoamerická
rostlina známá pro své výrazné květy žluté,
oranžové nebo červené barvy, a antibakteriální účinky. Květy a listy se často přidávají do
salátů. Na zahradě ji využijeme proti vlnatce
krvavé.

Účinky: Mátě se daří na místech s dostatkem vláhy, pěstuje se po celém světě a je
hojně využívána jako léčivka. Mátová jícha
podporuje růst rostlin, prospívá hlavně
rajčatům a okurkám. Používáme ji v sezóně,
kdy jsou rostliny již větší.

Výluh: Čerstvé nařezané listy zalijeme
0,5 l vařící vody, tak, aby byla listová hmota
téměř ponořená, neměla by plavat. Zakryté
necháme stát 10–15 minut. Zcezený extrakt
můžeme uchovávat v chladnu a temnu
v uzavřených lahvích.

Jícha: Nařezanou mátu (asi 6 svazků) zalijeme 10 l vody, v polostínu necháme macerovat 3–4 dny. Nezředěnou jíchou hnojíme
ke kořenům, pokud aplikujeme na listy,
ředíme vodou v poměru 1:1.

Jícha: 1 kg nařezaných stonků zalijeme
10 l vody. Lze jej také smíchat s kopřivami.
Ředíme v poměru 1:10, při aplikaci na list 1:20.
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MĚSÍČEK LÉKAŘSKÝ
(Calendula Officinalis)

ŘEBŘÍČEK OBECNÝ
(Achilea Millefolium)

SMETANKA LÉKAŘSKÁ
(Taraxacum Officinale)

Účinky: Prastará léčivka obsahující éterické
oleje, barviva, saponiny a hořčinu calendulin.
Nechybí snad na žádné venkovské zahrádce.
Měsíčková jícha se využívá k ozdravění půdy
a posílení rostlin – zeleniny, květin i ovoce.

Účinky: Hojná bylinka rostoucí na lukách,
pastvinách a okrajích cest, s drobnými bílými
kvítky a charakteristickými listy připomínajícími žebříček. Kvetoucí bylinu lze přidávat do
smíšených zákvasů pro její posilující účinky.

Účinky: Velice běžná a známá bylinka se
žlutými květy, užívaná hojně v lidovém léčitelství. Pampeliškové hnojivo velice dobře
prospěje ovocným dřevinám. Lze ji smíchat
take s kopřivou v poměru 1:1.

Jícha: Květy, listy a stonky zalijeme vodou
a necháme vykvasit. Ředíme v poměru 1:10
a aplikujeme v létě.

Výluh: 20 g sušených květů zalijeme 1 l
studené vody a necháme jeden den stát.
Vymačkaný výluh ředíme v poměru 1:10
a používáme jako preventivní postřik proti
houbovým chorobám a infekcím.
Aplikujeme na jaře a v létě.

Jícha: 1,5–2 kg čerstvých listů a květů zalijeme 10 l vody. Nezředěnou jíchou poléváme
rostliny na jaře, abychom podnítili dobrý růst
a zlepšili kvalitu plodů. U mladých rostlinek
ředíme 1:5.
Výluh: 150–200 g čerstvých pampelišek
na 10 l vody. Zcezeným výluhem postříkáme
na jaře ovocné stromy a plodovou zeleninu.
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OLEJE NA RTY
VŠECHNY DRUHY NAŠICH OLEJŮ
NA RTY JSOU VHODNÉ NA SUCHÉ
A ROZPRASKANÉ RTY. VYBÍRAT
MŮŽETE Z NÁSLEDUJÍCÍCH:

OLEJ NA RTY S GRAPEFRUITEM
Olej na rty obsahující grapefruitový
a limetový esenciální olej.
OLEJ NA RTY S MÁTOU
Olej na rty obsahující mátový
a limetový esenciální olej.
OLEJ NA RTY S MĚSÍČKEM
Olej na rty obsahující měsíčkový
esenciální olej.
OLEJ NA RTY S POMERANČEM
Olej na rty obsahující pomerančový
a mandarinkový esenciální olej.

33

NAŠE
VÝROBKY

34

NAŠE
VÝROBKY

BYLINNÉ MASTI
BUDEME RÁDI, KDYŽ VYZKOUŠÍTE
TAKÉ NĚKTEROU Z NAŠICH
BYLINNÝCH MASTÍ, URČITĚ ZDE
NALEZNETE DRUH, VHODNÝ PRÁVĚ
PRO VÁŠ TYP PLETI:

TRADIČNÍ BYLINNÁ MAST ARNIKA
Mast obsahuje extrakt z arniky horské, která
je známá svými regeneračními a uvolňujícími účinky. Je obohacena extraktem
z třezalky, mateřídoušky, rozmarýnu
a yzopu. Vhodná pro namáhanou pokožku.

TRADIČNÍ BYLINNÁ MAST
LEMONGRASS A LEVANDULE
Mast vhodná k regeneraci všech typů pleti
po nadměrném opalování. Obsahuje esenciální olej lavandin a lemongras, které májí
regenerační a zklidňující účinky.

TRADIČNÍ BYLINNÁ MAST
EUCALYPTUS A TEA TREE
Mast vhodná k regeneraci citlivé pokožky
se sklonem k akné. Obsahuje esenciální oleje
tea tree a eucalyptus globulus, které jsou
známé svými čistícími a zklidňujícími účinky.

TRADIČNÍ BYLINNÁ MAST VILÍN
Mast je vhodná pro smíšenou nebo mastnou
pleť se sklonem k akné. Je obohacena esenciálním olejem z citronu, který čistí pokožku
a stahuje póry, a destilátem z vilínu virginského, který má antioxidační vlastnosti.

TRADIČNÍ BYLINNÁ MAST
KOSTIVAL A ŽABINEC
Mast obsahující extrakty z žabince a kostivalu, které napomáhají čištění pleti a urychlují regeneraci pokožky. Tato kombinace je
vhodná pro všechny typy pleti.
35

ESENCIÁLNÍ
OLEJE

36

ESENCIÁLNÍ
OLEJE

LAVANDIN

(Lavandula x intermedia)
Čeleď: Lamiaceae – hluchavkovité
Všeobecný popis: Hybridní rostlina, která
vznikla křížením pravé levandule (L. angustifolia) s levandulí širokolistou (L. latifolia).
Vzhledem k tomu, že se jedná o hybrid, tak
má lavandin celou řadu druhů. Všeobecně je
to větší rostlina než pravá levandule, s dřevnatým stonkem. Jeho květy mohou být
modré stejně jako u pravé levandule,
nebo našedlé.
Původ: Lavandin se vyskytuje přiroze ně
v horských oblastech jižní Francie, kde
rostou obě jeho mateřské rostliny, i když
v různých nadmořských výškách. Pěstuje
se hlavně ve Francii, Španělsku, Maďarsku
a Argentině.
Ostatní odrůdy: Existuje nejen mnoho
kultivarů levandule, ale i lavandinu,
např. Grey Hedge, Silver Grey a Alba.

Tradiční medicína: Lavandin nemá dlouhou historii terapeutické použití. Jeho vlastnosti se zdají být kombinací levandule pravé
a levandule aspic.

citronelou, cypřišem, borovicí, gerániem,
tymiánem, patchouli, rozmarýnem a citrusovými oleji, zejména s bergamotem
a limetou.

Účinky: analgetický, antikonvulzivní,
antidepresivní, antimikrobiální, antirevmatický, antiseptický, antispazmický, antitoxický, proti nadýmání, posilující, diuretický,
hypotenzní, insekticidní, paraziticidní, sedativní, povzbuzující, hojivý.

Základní složky: linalylacetát (30–32 %),
linalol, cineol, camphene, pinen a ostatní.

Extrakce: Esenciální olej se získává parní
destilací z čerstvé kvetoucí natě; z lavandinu lze získat více oleje než z levandule pravé
nebo aspic.
Charakteristika: Je to bezbarvá nebo světle žlutá tekutina s nádechem kafru (který by
neměl být u kvalitního oleje příliš silný)
a dřevitým bylinným podtónem. Dobře se
mísí s hřebíčkem, bobkovým listem, skořicí,

Bezpečnostní data: netoxický, nedráždivý
Použití v aromaterapii: Používá se stejně
jako pravá levandule, ale je výraznější s ostřejší vůní – je vhodný zejména na respirační, oběhové a svalové potíže.
Ostatní použití: Využívá se hlavně do
mýdel, pracích prostředků, osvěžovačů
vzduchu a vlasových přípravků. Zároveň se
používá jako aroma v potravinářství a také
jako přirozený zdroj linalolu a linalylacetátu.
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LEVANDULE LÉKAŘSKÁ
(Lavandula angustifolia)

Čeleď: Lamiaceae – hluchavkovité
Všeobecný popis: Vytrvalý polokeř, dorůstající až do výšky 1 metru, se světle zelenými
úzkými listy a krásnými fialovomodrými
květy. Celá rostlina je silně aromatická.
Původ: Pochází z oblasti Středomoří, nyní
se pěstuje po celém světě. Olej se produkuje
zejména ve Francii, dále také ve Španělsku,
Itálii, Anglii, Austrálii, Turecku, Bulharsku,
Řecku, atd.
Ostatní odrůdy: Existuje mnoho druhů
levandule; L. angustifolia se dělí na dva poddruhy – L. delphinensis a L. fragrans. Francouzská levandule (L. stoechas) je menší keř
s tmavě fialovými květy.
Tradiční medicína: Levandule je tradičně
používána jako lidový lék a téměř každý zná
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její vůní. Byla používána ke zklidnění žaludku, jako kosmetická voda, repelent, k navonění prádla a jako zklidňující olej. Esenciální
olej má obdivuhodné posilující a tonizující
účinky při mdlobách, zrychleném bušení
srdce nervového původu, mírných závratích,
křečích, kolice atd. Několik kapek levandule
do horké lázně na nohy má vliv na zmírnění únavy. Při zevní aplikaci zmírňuje bolest
zubů, neuralgii, podvrtnutí a revmatismus.
Účinky: Analgetický, antikonvulzivní,
antidepresivní, antimikrobiální, antirevmatický, antiseptický, antispazmický, antitoxický, proti nadýmání, posilující, diuretický,
hypotenzní, insekticidní, paraziticidní, sedativní, povzbuzující, hojivý.
Extrakce: První esenciální olej se získává
parní nebo vodní destilací z kvetoucích vršků
rostliny. 2. Absolut a concrete se získávají

v malém množství při extrakci rozpouštědlem.
Charakteristika: První olej je bezbarvá
až světle žlutá tekutina se sladkou bylinnou vůní; má mnohem výraznější vůní než
levandule širokolistá (spike). Dobře se mísí
s většinou olejů, zejména pak citrusovými
a květinovými, a dále i s cedrovým dřevem,
hřebíčkem, borovicí, geraniem, labdanem,
vetiverem, patchouli atd. 2. Absolut je tmavě zelená viskózní tekutina s velmi sladkou
vůní.
Základní složky: Má více jak 100 různých
složek včetně linalylacetátu (až 40%), dále
pak linalol, lavandulol, lavandulyl acetate,
terpineol, cineol, limonen, ocimen, caryophyllene a mnoho dalších.
Bezpečnostní data: netoxický, nedráždivý.
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Použití v aromaterapii
Pokožka: abscesy, akné, alergie, popáleniny,
modřiny, lupy, dermatitida, bolest v uchu,
ekzém, záněty, hmyzí bodnutí, repelent, vši,
svrab, pásový opar, boláky, pupínky, spáleniny od slunce, jizvy.
Pohybové ústrojí (svaly a klouby): lumbago,
bolesti svalů, revmatismus, podvrtnutí.
Dýchací ústrojí: astma, bronchitida,
zápach z úst, zánět hrtanu, infekce v krku,
černý kašel.

Trávicí ústrojí: křeče v břiše, kolika,
dyspepsie, nadýmání, nevolnost.
Genitourinární systém: zánět močového
měchýře, bolestivá menstruace.
Imunitní systém: chřipka.
Nervový systém: deprese, bolesti hlavy, vysoký
tlak, nespavost, migréna, nervové napětí, potíže související se stresem, ischias, šok, závrať.

složka. Je používána zejména do mnoha různých druhů mýdel, lotion, čisticích prostředků, kosmetiky, parfémů atd. Své uplatnění
jako ochucovadlo nachází i v potravinářství,
a dále se používá do alkoholických i nealkoholických nápojů.

Ostatní použití: Používá se do farmaceutických antiseptických mastí a jako vonná
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LEVANDULE ŠIROKOLISTÁ (SPIKE)
(Lavandula latifolia)

Čeleď: Lamiaceae – hluchavkovité
Všeobecný popis: Vysoká aromatická stálezelená rostlina. Listy má ve tvaru kopí a jsou
širší a hrubší než u levandule pravé. Květy
jsou hustší a mají šedivo-modrou barvu.
Původ: Pochází z horských oblastí Francie a
Španělska, roste také v severní Africe a Itálii.
Pěstuje se v různých oblastech, olej se produkuje hlavně ve Francii a Španělsku.
Ostatní odrůdy: Všeobecně existuje mnoho
druhů chemotypů levandule, což se týká i levandule spike. Olej z francouzské levandule
spike je považován za jemnější a aromatičtější než ten ze španělské odrůdy.
Tradiční medicína: Culpeper doporučuje
levanduli spike na různé druhy onemocnění,
např. bolesti hlavy způsobené nachlazením,
edémy, křeče, ochrnutí a časté malátnosti.
Varuje také, že olej z levandule spike je velice
pronikavý a měl by být používán s opatrností. Při jeho použití stačí jen několik málo kapek. V britském bylinném lékopisu je uváděn
při nadýmání, dyspepsii, kolice, bolestech
hlavy a revmatických bolestech.

Účinky: analgetický, antikonvulzivní,
antidepresivní, antimikrobiální, antirevmatický, antiseptický, antispazmický, antitoxický, proti nadýmání, posilující, diuretický,
hypotenzní, insekticidní, paraziticidní, sedativní, povzbuzující, hojivý.
Extrakce: Esenciální olej se získává parní nebo vodní destilací z kvetoucích vršků
rostliny.
Charakteristika: Čirá až světle žlutá tekutina se svěží bylinnou vůní. Dobře se mísí
s rozmarýnem, šalvějí, lavandinem, eukalyptem, růžovým dřevem, levandulí, petitgrain,
borovicí, cedrovým dřevem, patchouli
a ostatními kořeněnými oleji, zejména
s hřebíčkem.
Základní složky: cineol a kafr (40–60%),
linalol, linalylacetát a mnoho dalších.
Bezpečnostní data: netoxický, nedráždivý
(pouze ve vysokých koncentracích)
Použití v aromaterapii
Pokožka: abscesy, akné, alergie, popáleniny,
modřiny, lupy, dermatitida, bolest v uchu,

ekzém, záněty, hmyzí bodnutí, repelent, vši,
svrab, pásový opar, boláky, pupínky, spáleniny od slunce, jizvy
Pohybové ústrojí (svaly a klouby): lumbago,
bolesti svalů, revmatismus, podvrtnutí
Dýchací ústrojí: astma, bronchitida, zápach
z úst, zánět hrtanu, infekce v krku,
černý kašel
Trávicí ústrojí: křeče v břiše, kolika,
dyspepsie, nadýmání, nevolnost
Genitourinární systém: zánět močového
měchýře, bolestivá menstruace
Imunitní systém: chřipka
Nervový systém: deprese, bolesti hlavy, vysoký tlak, nespavost, migréna, nervové napětí,
potíže související se stresem, ischias, šok,
závrať
Ostatní použití: Používá se do některých
farmaceutických prostředků, zejména ve
veterinární praxi jako profylaktikum při počínajícím ochrnutí, na revmatismus a artritidu,
a proti vším. Velmi často je také používán
jako vonná složka do mýdel, deodorantů,
dezinfekčních a čisticích prostředků, insekticidů, osvěžovačů vzduchu atd.
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RECEPTY
PODPOŘILI JSME PROJEKT
KUCHAŘKY BEZ DOMOVA, TEDY
ŽENY, KTERÉ NEMAJÍ DOMOV.
RÁDY ALE VAŘÍ A O SVÉ UMĚNÍ
SE CHTĚJÍ DĚLIT S OSTATNÍMI.

Díky této myšlence se mohou lépe zapojit
do společnosti, získat práci a drobný
přivýdělek. Tento nápad se zrodil
v organizaci Jako doma, která celý projekt
zastřešuje a nabízí tak ženám bez domova
možnost, aby veřejně prezentovaly své
umění, a samy tím napomohly změně
společenského vnímání bezdomovectví.
Kromě toho, že stánky s jídlem Kuchařek
můžete pravidelně potkávat na různých
farmářských trzích napříč Prahou a dalších
pouličních festivalech, můžete si jejich
služby a jídlo objednat jako catering pro
svou akci. Zvládnou vařit ve velkém jako
profesionálové. Kuchařky se zaměřují pouze
na veganské jídlo. Recept na Krémovou
polévku z jablek a celeru jsme přinesli
v minulém vydání Světa Botanicus, dnes
budeme péct křupavé mrkvové pity
a máslové sušenky s džemem.

KŘUPAVÉ PITY
S MRKVOVÝM
SALÁTEM
A PRAŽENÝM MÁKEM
Svačina, rychlovka, zdravé a vege jídlo –
to jsou tyto křupavé pity. Křupavé nejen
proto, že jsou před naplněním salátem
opékané v troubě, ale také proto, že je
v nich kvadrilion opražených makových
semínek, křoupavá jarní mrkev a šťavnatý
koriandr. Pokud nemáte rádi mák, můžete
ho třeba nahradit sezamovým semínkem.
Ideální je, když placku nejprve namáznete
domácí hummusem a teprve pak ji naplníte.
Hummus je super věc, skvěle se hodí k pitě
a navíc zabrání prosáknutí placky šťávou
ze salátu.
Tento recept byl trhákem na našem
workshopu pro Kuchařky bez domova,
podívejte se na reportáž…

Ingredience:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6 středně velkých mrkví
hrst koriandru
2 lžíce makových semínek
6 celozrnných pit
1 pomeranč
2 citrony
olivový olej
sůl, pepř
domácí hummus

Příprava:
Předehřejte troubu na 130 stupňů. Do velké
mísy nahrubo nastrouhejte oloupanou
mrkev, přidejte šťávu z citronů a pomerančů,
olivový olej, sůl pepř a nahrubo nasekaný
koriandr. Prsty romíchejte, načechrejte.
Na rozpálené pánvi opražte maková
semínka, cca 2 minuty, poté je přidejte
do salátu.
Pity nechte v troubě pár minut nahřát.
Nařízněte je, po obou vnitřních stranách
je namažte hummusem a naplňte salátem.
Skvělé svěží jídlo, po kterém se na talíři
zapráší.
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OBŘÍ MÁSLOVÁ
SUŠENKA
Ingredience:
•
•
•
•

200 g hladké mouky
50 g krupicového cukru
125 g másla
kůra z 1 pomeranče

Tahle obří máslová sušenka pochází
ze Skotska a říká se jí shortbread. Složení
surovin je velice jednoduché: mouka, máslo,
cukr. Plus můžete podle nálady přidávat
různé citrusové kůry, čokoládu, sušené plody
či dokonce kmín. My máme nejraději verzi
s pomerančovou kůrou.
Příprava:
Ve velké míse smíchejte mouku s cukrem,
přidejte na kostky pokrájené máslo a kůru
z pomeranče. Prsty začněte tvořit drobenku.
Kdy už je drobenka ve fázi, že každé zrnko
mouky má své vlastní máslíčko a cukr,
vezměte plech a vyložte ho pečícím papírem.
Vzniklé drobence je třeba dát tvar placky.
Nesnažte se drobenku splácat do koule
a pak ji válet na placku. Tím byste zabili
křehkost výsledné sušenky. Použijte jako

formu pro dokonalé koleso obruč dortové
formy. Položte utažené kolo formy na plech
s papírem, vysypte do něj drobenku, prsty
směs rovnoměrně rozprostřete a zlehka
upěchujte. Snažte se o to, aby byla placka
všude stejně vysoká. Obruč pak otevřete
a máte krásnou placku. Okraj placky můžete
ozdobit rýhami vidličkou nebo jí celou
placku jemně propíchejte. Také si ještě
syrovou placku můžete nožem rozdělit na
čtvrtky, nedokrajujte, jen naznačte díly, lépe
se vám pak bude při servírování porcovat.
Před vložením do trouby posypte shortbread
trochou krupicového cukru. Pečte na
170 stupňů 20–25 minut. Na stole poprašte
moučkovým cukrem a podávejte s kávou
nebo čajem s mlékem.

NAŠE TIPY
Použijte jako formu pro dokonalý tvar
sušenky obruč dortové formy. Rýhu,
do které zapadá dno formy, si nechte nahoře,
ať vám do ní drobenka nezaleze.
Na syrovou placku naznačte nožem čtvrtiny
pro snadnější porcování po upečení.
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FOTOREPORTÁŽ
Z PŘÍPRAVY
STÁLÉ VÝSTAVY
V ZAHRADÁCH
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JARO
V NAŠICH
ZAHRADÁCH
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JARO JE JIŽ ZA NÁMI,
TAK UŽ JEN KRÁTKÉ PŘIPOMENUTÍ
JAK TO VYPADALO V ZAHRADÁCH
U NÁS V OSTRÉ.
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KOMEDIANTI
V CENTRU ŘEMESEL
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DIVADLO

KAŽDOROČNĚ ZVEME DO
CENTRA ŘEMESEL NEJZAJÍMAVĚJŠÍ
ČESKÉ DIVADELNÍ SOUBORY.
MOŽNÁ Z NAŠICH PŘEDSTAVENÍ
A SOUBORŮ, KTERÉ U NÁS
VYSTUPOVALY, ZNÁTE KOŇMO,
KEJKLÍŘE VOJTU VRTKA, ORCHESTR
PÉRO ZA KLOBOUKEM, STUDIO
DELL' ARTE NEBO TEÁTR
PAVLA ŠMÍDA.

hraje také s Divadlem Koňmo, spolupracuje
se Studiem Dell' Arte, připravuje novou
inscenaci s kejklířem Vojtou Vrtkem.
V roce 2002 vznikl projekt Komedianti,
v němž se všechna divadla spojila, a hlavně
v letní sezóně jezdila po celé naší zemi
s programem spojujícím divadlo, žonglování
a muziku (největším společným počinem
bylo komediantské zpracování
Romea a Julie.)
Pavla Šmída uvidíte první zářijovou sobotu
(3. 9. 2016 od 11.00 a 14.30 hod.) v našem
Centru řemesel, kam přiveze příběh o dvou
bratrech, kteří se vydali hledat Čas.

Tato divadla, kejklíře, hudební, žonglérská
a jiná vystoupení spojuje jedno jméno –
Pavel Šmíd. Impresário, produkční, příležitostný herec, komediant, kulisák, řidič a všenicuměl. V kulturním světě působí od roku
1999, kdy začal spolupracovat s Divadlem
Víti Marčíka jako produkční. Od letošního
roku se vydal také cestou divadla jednoho
herce s vlastním autorským projektem
Pohádka z budíku. Pavel Šmíd od roku 2014

ČTYŘI OTÁZKY PRO PAVLA ŠMÍDA
Jak v dnešní, elektronické době plné
mobilních telefonů, tabletů a virtuálních
realit vlastně vypadá kočovné divadlo?
Divadlo musí zůstat stále stejné, nedokonalé, budící fantazii u dětí i dospělých. Nejvíce jsem si to uvědomoval u Víti Marčíka,
se kterým jsem měl možnost patnáct let
spolupracovat. V nedokonalosti, ve sta-

rých a nefunkčních věcech nacházet krásu.
Jako produkční jsem také svázán světem
internetu, mobilů. O to větší radost mi dělá
hrát divadlo, utéct do jiného světa. Pro mě
vypadá kočovné divadlo stále stejně jako
před „elektronickou dobou“.
Co se změnilo oproti staletí trvající tradici kočovných komediantů?
Možná si budu trochu odporovat oproti
první odpovědi. Ale změnilo se hodně. Když
jsem v roce 2001 jel na první zájezd do
Španělska na měsíc, měl jsem doma šestitýdenního syna a byl jsem ve spojení s rodinou
dvakrát přes krátký hovor. Teď, když vyjedeme s divadlem, jsme v neustálém spojení
– telefonicky, přes Facebook… Určitě je to
dobře, ale na druhé straně cítím, že čím dál
tím více ztrácíme schopnost žít přítomný
okamžik. Možná i to je důvod, proč moje
nová inscenace je o času. O pospíchání,
nestíhání, loudání a odkládání. Neumíme žít
včas. A v životě kočovných komediantů
to takto prožíváme.
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Soubory, se kterými spolupracujete,
se do našeho Centra řemesel v Ostré
vracejí opakovaně a mají úspěch.
Jak váš projekt Komedianti funguje?
Projekt „Komedianti“ vlastně již neexistuje.
V roce 2013 jsme skončili v sestavě s Víťou
Marčíkem, Vojtou Vrtkem, orchestrem
Péro za kloboukem. Minulý rok jsme projekt
obnovili v pozměněné sestavě, ale zjistili
jsme, že už má každé divadlo tolik svých
aktivit, že nejsme schopni závazně jezdit
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letní sezónu společně. Navíc to byl na nás
dost velký projekt a tím i finančně náročný
pro pořadatele. Takže jsme společné hraní
v letošním roce zrušili. To však neznamená,
že nejsme schopni se sejít a udělat program
spojujícím divadlo, kejklíře, muziku. Jen už
nemáme společnou inscenaci.
Co chystáte na další sezónu?
Já osobně připravuji s Vojtou Vrtkem nové
vánoční představení Zpátky do betléma,

které budeme hrát v prosinci. S Divadlem
Koňmo máme pozvánky na tři festivaly do
Španělska s inscenací Vyprávění starého
vlka. Na další festivaly se chci přihlásit a
to i s mou novou hrou Pohádka z budíku.
Pomalu dopisuji scénář k nové pohádce
a doufám, že se brzy pustíme do nové inscenace s Divadlem Koňmo. Plány jsou, doufám,
že bude čas a síla je realizovat.

DIVADLO

KOŇMO
je kočovná divadelní společnost, která
vznikla v létě 1994. Koně si místo před vůz
dali do názvu a vyrazili škodovkou do kraje
hrát divadlo pro děti i dospělé. Společnost
připravuje představení pro děti i dospělé,
koncertuje, performuje a mystifikuje.
Za více jak dvacet let svého působení odehrála představení po celé České republice,
na Slovensku, Polsku, ve Španělsku, v USA.
Divadlo hostovalo na mnoha festivalech
u nás i v zahraničí.

Vystupuje v Centru řemesel:
25. června a 13. srpna
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VOJTA VRTEK
je jedním z nejlepších českých kejklířů
a komediantů. Působil v divadle Continuo,
Studna, v projektu Komedianti, účinkoval
v Národním divadle v představení „Braniboři
v Čechách“, vystupoval pro prince Charlese,
při jeho návštěvě v našich zahradách. Jeho
představení O kouzelné kuličce, aneb jak
Vojta k šikovnosti přišel, získalo cenu dětského diváka (cena Vojty Šálka) na festivalu
Dítě v Dlouhé. Nyní hraje představení Ať žije
Kocourkov, Don Quijote z Doudleb, Kabinet létajících úžasností a Velká cirkusová
pohádka.

Vystupuje v Centru řemesel:
9. července a 1. října
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ORCHESTR
PÉRO ZA
KLOBOUKEM
je zaručeně autentický pouliční šramlband,
reprodukující s nebývalým nasazením kdykoli a kdekoli letité evergreeny, písně lidové
či zlidovělé, melodie klasické, jakož i skladby
z vlastního šuplíku. Produkce stává se obyčejně představením, kde divák nezřídkakdy
je jeho nedílnou součástí.

Vystupuje v Centru řemesel:
2. července a 10. září
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TEÁTR
PAVLA ŠMÍDA
po více jak patnácti letech, ve kterých hrál
jako host v jiných divadlech (aktuálně například v představení Vyprávění starého vlka –
Divadlo Koňmo), vznikla inscenace autorská,
jednoho herce – Pohádka z budíku. V lednu
2016 mělo v Českých Budějovicích premiéru
jeho představení o dvou bratrech – Pospícháčkovi a Loudáčkovi, kteří se vydali na
dobrodružnou cestu za Časem, aby se ho
zeptali, jak to s ním vlastně je.

www.teatr.cz
Vystupuje v Centru řemesel:
3. září
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STUDIO
DELL' ARTE
je velmi flexibilním divadelním souborem,
pohybujícím se na pomezí loutkového
a alternativního divadla a činohry. Od roku
1990 vytvořili přes 25 autorských inscenací,
z nichž 16 stále hrají. Hráli po celé Evropě
i v USA. Ročně odehrají více jak 180 představení pro dětské i dospělé publikum.

Vystupuje v Centru řemesel:
17. září
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CENTRUM ŘEMESEL
V OSTRÉ

CENTRUM ŘEMESEL
V OSTRÉ

CENTRUM ŘEMESEL
PRÁZDNINY ZANEDLOUHO
ZAČÍNAJÍ, PŘEČTĚTE SI PROGRAM
NAŠEHO CENTRA PRO ZBYTEK
LETOŠNÍ SEZÓNY.
2. 7.
|
9. 7.
|
		
16. 7. |
23. 7. |
30. 7. |
6. 8. |
13. 8. |
20. 8. |
27. 8. |
		
		
		

PÉRO ZA KLOBOUKEM
KEJKLÍŘ VOJTA VRTEK
S KEJKLÍŘSKOU DÍLNOU
KOMEDIANTI NA KÁŘE
DIVADLO JÁ TO JSEM
DIVADLO VÍTI MARČÍKA
KEJKLÍŘSKÉ DIVADLO
DIVADLO KOŇMO
KOMEDIANTI NA KÁŘE
DĚTSKÁ SOBOTA:
DIVADLO ŠUS, 				
BÁŘINO TOULAVÉ DIVADLO, 		
BUBLINÁŘ

3. 9.
|
10. 9. |
17. 9. |
		
		
24. 9. |
1. 10. |
		

TEÁTR PAVLA ŠMÍDA
PÉRO ZA KLOBOUKEM
SOBOTA PLNÁ LOUTEK: 		
DIVADLO JÁ TO JSEM, 			
STUDIO DELL' ARTE
DIVADLO VÍTI MARČÍKA
KEJKLÍŘ VOJTA VRTEK 			
S KEJKLÍŘSKOU DÍLNOU

DOPROVODNÝ PROGRAM
30. 7.
6. 8.
10. 9.
24. 9.

|
|
|
|

PŘEDNÁŠKA O MEDU
PŘEDNÁŠKA „JEDLÉ KVĚTY“
DEN S CHMELOVÝM MOKEM
DEN JISKRNÉ RÉVY
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