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číslo 7. 
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2010



Vše dobré i v následujícím roce.
PF 2011
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Zajímá vás program Historických 
slavností a další akce v Ostré 
v roce 2011? Více najdete na straně 26. 



Zveme vás do pražské galerie 
a uměleckého centra DOX. 
Rozhovor s jejím zakladatelem 
a ředitelem Leošem Válkou 
najdete na straně 8.
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Letošní závěrečné číslo Světa Botanicus a zároveň

sedmé v řadě jsme věnovali umění a také – jak

jinak – vánočním svátkům. V rozhovoru tohoto

čísla jsme s Leošem Válkou, spoluzakladatelem

a ředitelem uměleckého centra DOX, hovořili

nejen o tomto výjimečném počinu, ale i o tom, jak

dnes vlastně prezentovat současné umění. To, že

se v soukromém DOXu daří projekty a výstavy

připravovat nebývale kvalitně, a hlavně s širokou

odezvou u návštěvníků, je skvělé. Jsme rádi, že

vám můžeme aktivity tohoto centra v rozhovoru

s jeho ředitelem představit podrobně. 

Kromě pravidelných rubrik věnovaných našim 

rostlinám, bioproduktům i vaření z nich, vás

chceme pozvat na náš web. Tam nově najdete

kromě celé řady informací o světě rostlin také 

kalendář akcí na rok 2011. 

V příštím roce v Ostré připravíme méně „velkých“

Historických slavností, zato jsme výrazně posílili

sobotní programy a další doprovodné akce 

v Historickém centru a Bylinných zahradách. 

Na příští sezónu chystáme řadu novinek: nový

navigační systém, lékárnu s parfumérií a… nechte

se překvapit. 

Přejeme vám klidné vánoční svátky. Odpočiňte si,

potkejte se s blízkými lidmi a do Nového roku 2011

vstupte v dobré náladě a plni sil. Těšíme se na další

setkání s vámi - v únoru 2011 na stránkách dalšího

časopisu Světa Botanicus.

Dana a Jan Hradečtí  

úvodem
Klidné Vánoce 
a vše dobré 
v roce 2011  
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DOX - Světová galerie 
v pražských Holešovicích  

Rozhovor s Leošem Válkou, 

zakladatelem a ředitelem 

uměleckého centra DOX v Praze



Rozhodnutí vybudovat tak rozsáhlé a svým programem

ambiciózní umělecké centrum nevznikne ze dne na den:

jaká byla vaše cesta k DOXu? Měl jste při zakládání DOXu

nějakou předchozí zkušenost s výstavní činností? 

Nejprve jsem viděl krásné industriální prostory, ve kterých

jsem původně zamýšlel postavit loftové byty, ale když jsem

si představil ty fantastické možnosti, tak bylo jasné, že by 

to mohla být jedinečná galerie současného umění. Jsem

také jedním z těch, kteří projekt zainvestovali, i když slovo

investovat je v tomto případě problematické. Investice

předpokládá návratnost, která je v tomto kontextu obtížně

představitelná, protože žádná podobná instituce 

si tady ani jinde ve světě na sebe nevydělá. Jsme klasická

kunsthalle – umění neprodáváme ani nekupujeme, ale

pouze organizujeme výstavy. Jedná se o jednu z největších

soukromých investic do kultury v poslední době. Posláním

centra DOX je představovat a nabízet současné umění

v kontextu aktuálních témat a prezentovat české i meziná-

rodní umění. Kromě přednáškového sálu je zde kavárna,

knihkupectví a design shop, kde najdete nejrozsáhlejší 

prezentaci českého designu v Čechách.

Vystavovat dnes moderní umění není jednoduché a umělecká

centra vašeho typu jsou obvykle financována z veřejných

zdrojů. Jak je tomu ve vašem případě?

Jako instituce, která má formu evropské kunsthalle, bychom

se sami neuživili. Stejně jako žádná instituce tohoto typu na

světě. Návštěvnicky nejúspěšnější muzea a galerie dokáží

pokrýt 30 až 40 procent svých ročních nákladů. Hovořím

například o londýnské Tate Modern či pařížském Centre 

Pompidou. Tate Modern má návštěvnost pět milionů ročně

a Centre Pompidou až sedm milionů lidí ročně. Provoz centra

DOX je financován z několika zdrojů: z vlastní činnosti

(vstupné, členství, komerční pronájmy pro jednorázové

akce), z příspěvků od sponzorů; a z příspěvků od městských

a státních institucí. Stejně tak jako obdobné instituce v za-

hraničí, ani centrum DOX se neobejde bez vnější podpory.

Abychom přežili, musíme najít partnery nebo sponzory. Tím

nejvýznamnějším je v současné době Zdeněk Bakala.

Na příkladu Veletržního paláce Národní galerie, s nímž je DOX

obvykle srovnáván, byť především díky výstavní ploše, nikoliv

dramaturgii, je vidět, že současné výtvarné umění nemá 

širokou odezvu u veřejnosti. DOX je naproti – z hlediska 

návštěvnosti – velmi úspěšný. Jak je dnes podle vás nutné

prezentovat umění? 

Snažíme se vybírat projekty tak, aby reflektovaly současný

svět a myšlenky, které nás ovlivňují. DOX to nejsou jen 

výstavy, ale i doprovodné programy, přednášky, diskuze, 

či vzdělávací programy pro děti i dospělé. Snažíme se být

instituce otevřená široké veřejnosti, od dětí až po seniory.

V minulém čísle Světa Botanicus jsme mimo jiné hovořili

s architektem Ivanem Kroupou, který pro vás navrhl rekon-

strukci starých hal na centrum DOX. Odpovídá po několika

letech provozu rekonstruovaný prostor vašim představám?

Jak stavba poroste dál?

Stavba už dál neporoste. Právě probíhá rekonstrukce rohové

budovy, kde budou naše kanceláře a zadní budova ještě 

potřebuje nějaké dodělávky. Čas dvou let fungování ukázal,

že prostory zcela plní naši představu a naše požadavky pro

prezentaci současného umění. Naši výhodou je, že od začátku

byla celá přestavba plánována tak, aby zde byly prostory

pro nejrůznější druhy současného umění, od komorních

projektů až po monumentální instalace.
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Které výstavní projekty považujete za nejúspěšnější, nejen

z hlediska návštěvnosti? 

Pořádáme v jednom roce více výstav, než jsme původně

plánovali. Podařilo se uskutečnit velmi zajímavé expozice –

počínaje výstavou Vítejte v kapitalismu! Poté jsme předsta-

vili britského umělce Douglase Gordona, který je uznáván

jako jedna z největších osobností současného umění.

Úspěšné byly i dva výstavní projekty věnované legendár-

nímu hotelu Chelsea v New Yorku. S velkým ohlasem veřej-

nosti se setkala retrospektivní výstava předního českého

architekta Jana Kaplického. Nesmím také zapomenout na

zhruba 90 doprovodných akcí ročně a nejrůznější vzdělávací

programy pro mládež. Z tohoto pohledu je naše činnost

ještě bohatší, než jsme původně zamýšleli.

Můžete přiblížit program a projekty, jež chystáte v nejbližších

měsících? 

Na přelomu roku jsou v DOXu k vidění tři výstavní projekty

spojené s Cenou Jindřicha Chalupeckého. Od poloviny ledna

do konce března zde bude výstava dánské umělecké dvojice

Niny Beier a Marie Lund, jejichž práce vystavují galerie

a muzea na celém světě, spolu s díly Jiřího Kovandy. Výstava

se tak zařazuje do dlouhodobé dramaturgie centra DOX

usilující o rozvíjení dialogu mezi lokální a mezinárodní umě-

leckou scénou. Od konce ledna bude zde k vidění výstava

španělského konceptuálního umělce Juana Garaizabala,

který představí monumentální projekt, jehož ústřední ideou

je poukázat na budovy zaniklé v městské zástavbě a vztahy,

které se kolem nich rozvíjely. V únoru pak otevřeme velkou

výstavu významného britského fotografa Martina Parra

a na jaře mezinárodní skupinovou výstavu inspirovanou

dílem Rudolfa Steinera.

Když budete předjímat do budoucnosti, kde byste chtěl, aby

umělecké centrum DOX bylo za řekněme deset let?

Přál bych si, aby DOX měl okruh stálých partnerů-sponzorů,

tj. zajištěné financování, abychom se mohli soustředit

především na programovou náplň a kvalitní služby veřej-

nosti. Aby k nám našlo cestu ještě větší množství lidí, nejen

z Čech, ale i okolních zemí.
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Leoš Válka odešel z tehdejšího Česko-

slovenska v roce 1981 do Austrálie, kde

žil až do roku 1995, kdy se natrvalo vrátil

zpět do Prahy. Podnikal v oblasti staveb-

nictví a interiérového designu. Jeho 

celoživotním zájmem je architektura 

a současné umění. Dnes působí jako 

ředitel centra DOX Prague. Vznik tohoto centra inicioval

Leoš Válka spolu se svými partnery Robertem Aafjesem, 

Richardem Fuxou a Václavem Dejčmarem. Cílem jejich 

iniciativy je služba široké veřejnosti, snaha vytvořit živé kul-

turní centrum, které by se stalo platformou pro prezentaci

současného českého a mezinárodního umění. 

www.doxprague.cz

http://www.doxprague.cz/
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Téma čísla: Vánoce 
a české zvyky
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Ačkoliv to někdy od konce října vypadá tak, že Vánoce jsou

dobou nakupování dárků, pouštění koled a posléze rozsvíce-

ných vánočních stromků, není to tak. Jde především o du-

chovní svátek, který jsme si během posledních desítek let sice

naplnili celou řadou materiálních a vizuálních atributů, ale

podstata Vánoc je někde úplně jinde. U nás za vrchol Vánoc

považujeme Štědrý den - 24. prosinec je předvečerem

slavnosti narození Krista. Do Vánoc někdy také zahrnujeme

adventní dobu, která Vánocům předchází. Celá řada vánoč-

ních zvyků a tradic pochází již z předkřesťanských dob a sou-

visí s oslavou slunovratu, který na tyto dny také připadá.

V současné době se původní, náboženský význam Vánoc 

vytrácí a Vánoce jsou i jeden z nejvýznamnějších občanských

svátků. Nezapomeňme, že Vánoce jsou především svátky dětí

i našeho dětství. Takže: hrajme si.  

Vánoce a advent v Botanicu

Kromě komorních adventních setkání u našeho obchodu

v Ostré jsme pro vás do tohoto čísla Světa Botanicus připra-

vili i malého vánočního průvodce. Vánoční kapr, stromek,

betlém a Tři Králové… přečtěte si více o tradicích českých

Vánoc.

Tradice vánoc Pohané věřili, že jejich bůh Slunce se každým

rokem znovu rodí, proto noc z 24. na 25. prosince pokládali za

dobu jeho zrození. Vypozorovali, že Slunce po této noci

stoupá na obzoru denně výš a výš a tento jev si vysvětlovali

jako vzrůst nově narozeného slunečního dítěte. Tato a další

noci byly odedávna považovány za „svaté noci“. Staré německé

slovo Weihnachten (tedy svatá noc) si pak naši předkové po-

češtili: první část (vá-) převzali beze změny a druhou počeštili

(weihen = zasvětit, nachten = stmívat se, Nacht = noc): 

Vánoce. Den 25. prosinec jako den narození Krista je zazna-

menán poprvé v Římě kolem roku 350, později církev dala

pohanským posvátným nocím křesťanský význam.  

Vánoční stromeček Stejně jako Vánoce mají původ v pohan-

ství, má v něm své kořeny i stromek. Kult Slunce byl mj. spo-

jován s rituálním kultem stále zelených stromů. V době oslav

„svatých nocí“ u nich pohané pořádali veselice a věšeli na ně

ozdoby, ovoce, pamlsky a světla. Nejprve ve volné přírodě,

později doma. Strom, resp. dřevo stromu je zároveň obsáhlým

symbolem, protože v jeslích ze dřeva se narodil Kristus a na kříži

ze dřeva také zemřel. 

Vánoční pečivo Má svůj původ opět v dobách pohanských.

Pohané pekli na počest svých bohů rozmanité koláče v podobě

pletenců (dnešních vánoček), slunečních kotoučů, měsíčních

srpků a hvězd. Už Židé se ve starých dobách přizpůsobili zvy-

kům svých pohanských sousedů. Bible říká: „Což sám nevidíš,

co činí v judských městech a na ulicích Jeruzaléma? Synové

sbírají dříví, otcové zapalují oheň a ženy zadělávají těsto na

koláče pro královnu nebes a přinášejí oběti bohům cizím.“

(Jer. 7,17.18). 

Tři králové (K+M+B) Svátek Zjevení Páně, lidově zvaný Tříkrá-

lový, je svým obsahem téměř totožný se svátkem Narození

Páně. Bůh se zjevuje jako člověk - právě narozené dítě. 

K tomuto dítěti po pastýřích dorazí i králové-mudrci, kteří

z pohybu a postavení hvězd vyčtou, že se narodí velký král.

V tento den pak označujeme dveře svých domů a domovů

trojím křížkem a písmeny K, M a B. Přihlašujeme se tak k ob-

novenému království Božímu. Víte, že tři známé litery nejsou

začáteční písmena jmen králů: Kašpar, Melichar, Balthasar? 

Je to sice starobylý, ale přece jen pozdní výmysl. Tři litery jsou

zkratkou požehnání, které znamená Pán (řecky Kyrios) či

Kristus (Christos) obydlí (latinsky mansionem), ať žehná
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(benedicet). Jak se stalo, že prvou literou je C, není dost jasné.

Může to být odsunutím h z písmene ch, může to být latinský

přepis řeckého k. Tato zkratka znamená Pán žehnej tomuto

domu.

Betlém a jesličky Daleko dřív než vánoční stromky se v rodi-

nách stavěly betlémy. Za tento zvyk vděčíme Sv. Františkovi

z Assisi, který na oslavu zrození Ježíše postavil otevřenou

chatku s jeslemi, oslíkem a volem, sehnal dva dobrovolníky,

aby zosobnili Pannu Marii a svatého Josefa. Jen dítko do 

jesliček nikdo Sv. Františkovi nepůjčil, musel se tedy spokojit

s loutkou. Jesličky, zobrazení narození Krista v Betlémě, se

díky františkánům rychle rozšířily jako vánoční zvyk po celém

křesťanském světě. 

Koledy Křesťanské Vánoce do sebe vstřebaly řadu zvyků spo-

jených s oslavou zimního slunovratu. Vánoční koledy nahra-

dily předkřesťanský rituální zpěv oslavující Saturna. Lidová

víra připisovala vánočním koledním obchůzkám magickou

moc, měly přinést štěstí a blahobyt do každého domu. Slo-

vané přijali název koleda pravděpodobně z latinského slova

Calendae (kalendy), označujícího první lednové dny, kdy se

slavil slunovrat. 

Vánoční kapr O Vánocích se jedl jako postní jídlo. Pro křesťany

ryba symbolizovala Ježíše Krista (hlásky řeckého slova ichthys

- ryba jsou počátečními písmeny slov Iesús CHristos Theú

HYios Sotér -  Ježíš Kristus, Boží syn, Spasitel), přibližovala

události jeho života. Rybou a chlebem nasytil Kristus své ná-

sledovníky a věřící si tímto pokrmem připomínali, že i oni jsou

účastni lovu Páně. Kapr jako symbol dnešních Vánoc je nejmladší

českou tradicí: ryby v 16. a 17. století patřily mezi postní jídla,

a tak byly ze štědrovečerní tabule většinou vyloučeny. 

Štědrý večer Končí jím advent a také postní období. Štědro-

večerní večeře má proto slavnostní ráz, ačkoli je ještě složena

z postních jídel. Následující půlnoční mše je pak v podstatě

pozůstatkem noční vigilie, která původně předcházela všem

významným křesťanským svátkům.

Slovo Vánoce pochází ze staroněmeckého wāhnachten

(dnes Weihnachten), složeného z wīha- (světit) a Nacht

(noc). Ačkoli kořeny Vánoc dnes hledáme v předkřesťanských

oslavách zimního slunovratu (například svátky mrtvých

nebo Saturnálie v antickém Římě), tato hypotéza pochází

teprve z 18. století. Literární prameny naproti tomu proka-

zují, že křesťané spojovali datum narození Krista mnohem

dříve, než císař Aurelianus (270-275) ustanovil na tento

den svátek zrození nepřemožitelného slunce (natalis solis

invicti). Tato teorie se zakládá na propojení názvu svátku

s raně křesťanskou christologickou exegezí verše proroka

Malachiáše, který obsahuje proroctví o Mesiáši, v němž

„vzejde slunce spravedlnosti“. Teorie však opomíná skuteč-

nost, že mezi pojmy „slunce spravedlnosti" a „nepřemoži-

telné slunce" neexistuje shoda. Kromě toho máme

dosvědčený tento titul přiřčený Kristu ve spisku De Pascha

computus, který se dochoval mezi díly kartáginského bis-

kupa Cypriána z roku 243. 

Zdroj: Wikipedie  
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Masážní oleje Botanicus



16



17

Masážní oleje řady Plus 

Celá řada masážních olejů Plus je obohacena vitamínem E 

a olejem z rakytníku řešetlákového.

Aromatický olej příznivě působící při cellulitis  

Jemný olej příznivě působící na problematické zóny 

a cellulitis. 

Použití: naneste na celé tělo a masírujte lehkými krouživými

pohyby. 

Hřejivý masážní olej s extraktem zázvoru a šalvěje  

Tento olej je vhodný za chladného počasí a při dlouhodobém

pobytu venku. 

Použití: naneste na celé tělo a masírujte lehkými krouživými

pohyby. 

Osvěžující olej s grapefruitovým olejem 

Osvěžující olej s přirozenou penetrační schopností. 

Použití: naneste na celé tělo a masírujte lehkými krouživými

pohyby. 

Relaxační sportovní masážní olej  

Tento olej napomáhá uvolnění a uklidnění svalů po sportovní

a fyzické zátěži; zároveň jde o osvěžující deodorant. 

Použití: naneste na celé tělo a masírujte lehkými krouživými

pohyby.

Výživný tělový masážní olej  

Uklidňující, antibakteriální a protizánětlivý olej obohacený

extraktem třezalky tečkované.

Použití: naneste na celé tělo a masírujte lehkými krouživými

pohyby. 

Základní tělový masážní olej  

Změkčující směs olejů s dobrou penetrační schopností;

vhodná pro jedince trpící alergiemi na parfémované krémy 

a mléka. 

Použití: naneste na celé tělo a masírujte lehkými krouživými

pohyby. 

Před použitím řádně protřepejte. Skladujte uzavřené ve tmě

a chladu. Pouze pro vnější použití.

Balení: 100 a 195 ml
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Esenciální oleje: Pomeranč hořký
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Pomeranč hořký    
Citrus aurantium var. amara

Čeleď: Rutaceae - routovité

Všeobecný popis: Stálezelený strom dorůstající do výšky 

10 metrů s tmavě zelenými, hladkými, oválnými, vespodu

bledými listy, s dlouhými, ale ne příliš ostrými trny. Má

hladký našedlý kmen a větve a výrazně aromatické bílé

květy. Plody jsou menší a tmavší než u sladkého pomeranče.

Je dobře známý svou odolností vůči chorobám.

Původ: Pochází z Dálného východu, hlavně z Indie a Číny,

ale dobře se adaptoval i v oblasti Středomoří. Hojně se vysky-

tuje také v USA (Kalifornie), Izraeli a Jižní Americe. Hlavními

producenty oleje jsou Španělsko, Guinea, Itálie, Brazílie a USA.

Ostatní odrůdy: Existuje mnoho různých odrůd dle jejich 

lokality – oleje ze Španělska a Guinei jsou považovány za ty

nejkvalitnější.

Tradiční medicína: Pomeranče a citróny posilují srdce, napo-

máhají ke snížení krevní srážlivosti, jsou užitečné při léčbě

palpitace, žloutenky, krvácení, pálení žáhy, zaníceného krku

atd. Sušená kůra z hořkého pomeranče se používá jako po-

silující prostředek při poruše trávení. V čínské medicíně se

sušený hořký pomeranč (příležitostně i kůra) používá napří-

klad při léčbě průjmů. Bylo však prokázáno, že při požití vět-

šího množství kůry dětmi u nich došlo k toxickému efektu.  

Účinky: Protizánětlivý, antiseptický, adstringentní, protibak-

teriální, fungicidní, mírně sedativní, posilující.

Extrakce: Esenciální olej je získává lisováním za

studena (ručně i strojově), a to z vnější slupky

z téměř zralého ovoce. Listy se používají při produkci oleje

petitgrain a květy k produkci oleje neroli.

Charakteristika: Tmavě žlutá nebo hnědo-žlutá tekutina se

svěží, téměř květinovou vůní.

Základní složky: Více jak 90 procent tvoří monoter-

peny: převážně limonene, myrcene, camphene, pi-

nene, ocimene, cymene a malé množství alkoholů, aldehydů

a ketonů.

Bezpečnostní data: Fototoxický; jinak všeobecně netoxický,

nedráždivý. Limonene může u některých osob vyvolat kon-

taktní dermatitidu. 

V aromaterapii se tento esenciální olej používá na mastnou

pokožku, ústní vředy; u pohybového ústrojí (svaly a klouby)

pak při obezitě, palpitaci. 

Dýchací ústrojí: zánět průdušek. 

Trávicí ústrojí: Zácpa, porucha trávení, křeče.

Imunitní systém: nachlazení, chřipka. 

Nervový systém: Nervové napětí, stres.

Ostatní použití: Používá se do specifických žaludečních

a projímavých přípravků. Přidává se také jako vůně do

mýdel, čisticích prostředků, kosmetiky, kolínských vod

a parfémů. Často se také používá jako ochucovadlo, a to

zejména do likérů a nealkoholických nápojů. 

Pomeranč Neroli - Pomeranč hořký    
Citrus aurantium var. amara

Čeleď: Rutaceae - routovité

Všeobecný popis: Stálezelený strom dorůstající do výšky 

10 metrů s tmavě zelenými, lesklými listy a výrazně aroma-

tickými bílými květy. Má dvě období květu, a to v květnu 

a říjnu (v mírném počasí).

Původ: Pochází z Dálného východu, ale dobře se adaptoval

i v oblasti Středomoří. Hlavními producenty jsou Itálie, Tunisko,

Maroko, Egypt, Amerika a zejména Francie.

Ostatní odrůdy: Sladký pomeranč (C. aurantium var. Dulcis)

se také využívá k výrobě „absolutu“ a oleje zvaného neroli

portugalský nebo neroli petase. Protože má výrazně slabší

vůní, je považován za olej nižší kvality.

Tradiční medicína: Tento olej byl pojmenován podle princezny

„Neroly“ v Itálii, která si jej velice oblíbila jako parfém. 

Pomerančové květy měly rovněž mnoho lidových významů.

Používaly se do svatebních kytic a věnečků k utišení obav

nevěsty před ulehnutím na svatební lože. V Evropě se odvar

ze sušených pomerančových květů používá jako mírně 

povzbudivý prostředek pro nervový systém a k čištění krve.

Destilovaná voda, známá jako pomerančová květová voda,

je oblíbená součást kosmetických prostředků.

Účinky: Antidepresivní, antiseptický, antispazmický, afrodi-

ziakální, protibakteriální, podporuje hojení jizev, posilující,

dezodorizující, podporuje trávení.

Extrakce: Concrete a absolut se získávají extrakcí

rozpouštědlem z čerstvě sklizených květů.  Esenciální

olej se získává parní destilací z čerstvě sklizených květů. 

Pomerančová květová voda je vedlejší produkt, který vzniká

při destilačním procesu.

Charakteristika: Absolut je tmavě hnědá nebo oranžová

hustá tekutina se svěží, delikátní a hřejivou květinovou vůní.

Dobře se mísí s jasmínem, benzoinem, myrhou a všemi citru-

sovými oleji.  Esenciální olej je světle žlutá tekutina (postupně

tmavne) s lehkou květinovou vůní. Dobře se mísí v podstatě

se všemi oleji: heřmánkem, koriandrem, geraniem, benzoinem,

jasmínem, levandulí, růží a ostatními citrusovými oleji. 

Základní složky: Linalol (zhruba 34 %), linalyl acetát

(6-17 %), limonene (zhruba 15%), pinen, nerolidol,

geraniol, nerol, metylantranilát, indol, citral, jasmone 

a ostatní.

Bezpečnostní data: Netoxický, nedráždivý, nefototoxický.

Použití v aromaterapii

Pokožka: Jizvy, rozšířené žilky, zralá a citlivá pleť, vrásky.

Pohybové ústrojí (svaly a klouby): palpitace, špatný krevní

oběh.

Trávící ústrojí: Průjem (chronický), kolika, křeče, porucha

trávení.

Nervový systém: Úzkost, deprese, nervové napětí.

Ostatní použití: Olej neroli a pomerančová květová voda se
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používají jako ochucovadla léčiv. Absolut se používá jako

součást vysoce kvalitních parfémů, zejména pak orientálních,

květinových a citrusových směsí; rovněž jako fixační pro-

středek. Olej je často součástí kolínských a toaletních vod

(zejména s levandulí, citrónem, rozmarýnem a bergamotem).

Lze jej také omezeně použít jako ochucovadlo potravin, 

alkoholických a nealkoholických nápojů. 

Pomeranč (Sladký) – Citroník čínský     
Citrus sinensis

Čeleď: Rutaceae - routovité

Všeobecný popis: Stálezelený strom, menší než pomeranč,

hořký, méně odolný. Plod má velmi sladkou dužinu. Dalším

charakteristickým znakem je tvar řapíku: pomeranč hořký

má řapík širší a ve tvaru srdce.

Původ: Pochází z Číny; rozsáhle je také pěstován v Americe

(Kalifornie a Florida) a v oblasti Středomoří (Francie, Špa-

nělsko, Itálie). Lisovaný olej je produkován zejména v Izraeli,

Kypru, Brazílii a severní Americe. Destilovaný olej pochází

hlavně ze Středomoří a severní Ameriky.

Ostatní odrůdy: Existuje mnoho různých odrůd sladkého

pomeranče, např. Jaffa, Navel a Valencia. 

Tradiční medicína: Jedná se o velice výživné ovoce bohaté

na vitamíny A, B a C. V čínské medicíně se sušená pomeran-

čová kůra používá při léčbě kašle, nachlazení a anorexie. 

Li Shih-chên říká: „Plody všech druhů citrusů se v Číně po-

važují za chladivé. Sladká odrůda pomeranče způsobuje

zvýšení průduškové sekrece a kyselá odrůda napomáhá 

vykašlávání. Všechny odrůdy pak hasí žízeň a jsou stoma-

chické a pomáhají proti nadýmání.

Účinky: Antidepresivní, protizánětlivý, antiseptický, bakteriální,

proti nadýmání, podporuje trávení, snižuje krevní tlak, uklid-

ňující, stomachický. 

Extrakce: Esenciální olej lisovaný za studena se zís-

kává z čerstvé zralé (nebo téměř zralé) vnější slupky

(ručně nebo strojově). Esenciální olej získaný při parní desti-

laci se rovněž získává z čerstvé zralé (nebo téměř zralé)

vnější slupky. Olej nižší kvality lze také získat destilací z esencí,

které vznikají jako vedlejší produkt při výrobě pomerančo-

vého džusu. Destilovaný olej ze sladkého pomeranče velmi

rychle oxiduje, proto se při jeho výrobě často přidávají antioxi-

dační prostředky

Charakteristika: Žluto-oranžová nebo tmavě oranžová te-

kutina se sladkou a osvěžující ovocnou vůní (silnější než

u oleje destilovaného). Dobře se mísí s levandulí, neroli, 

citrónem, myrhou a esenciálními oleji z koření, jako jsou

muškátový ořech, skořice a hřebíček. 

Základní složky: Více jak 90 procent tvoří monoter-

peny, převážně limonene. Oleje lisované za studena

obsahují rovněž bergapten, auraptenol a kyseliny.

Bezpečnostní data: Všeobecně netoxický (ačkoli požití 

většího množství pomerančové kůry může u dětí způsobit

problémy); nedráždivý (i když Limonene může u některých

osob vyvolat kontaktní dermatitidu). Destilovaný pomeran-

čový olej je fototoxický: při jeho použití by neměla být pokožka

vystavena přímému slunci. 

Použití v aromaterapii: Používá se na mastnou pokožku,

ústní vředy. 

U pohybového ústrojí pak na svaly a klouby, při obezitě

a palpitaci.

Dýchací ústrojí: Zánět průdušek.

Trávicí ústrojí: Zácpa, porucha trávení, křeče.

Imunitní systém: Nachlazení, chřipka. 

Nervový systém: Nervové napětí, stres.

Ostatní použití: Tinktura ze sladkého pomeranče se používá

k ochucení léčiv. Občas se také přidává jako vůně do mýdel,

čisticích prostředků, kosmetiky a parfémů (zejména kolínských

vod). Své uplatnění nachází hlavně v potravinářském průmyslu

(častěji než pomeranč hořký).
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objevujeme svět rostlin
s Danou Hradeckou: 
Pšenice špalda

„Kdyby už člověk nemohl nic jíst a nic mu nepomáhalo,
špalda jej postaví na nohy. Špalda je teplá, tučná i sladká.“

Sv. Hildegarda z Bingenu



Pšenice špalda   

Špalda je prastarý nešlechtěný druh pšenice. Je výjimečná

svým složením i zajímavou ořechovou chutí. Obsahuje vy-

soký podíl bílkovin (17 %), kvalitní tuk s vysokým obsahem

nenasycených mastných kyselin (2,5 %), sacharidy (68 %),

minerály (hořčík, vápník, draslík, fosfor, zinek) a vitamíny

především skupiny B.  

Špalda (latinsky Triticum spelta) je druh rozpadavé pšenice.

Byla pěstována v Evropě již před 8 000 lety, pěstovali ji

Egypťané, Keltové i Germáni.

Později ustoupila šlechtěné

pšenici, která vykazovala

vyšší výnosy.

V současnosti je špalda po-

važována za zdravější alter-

nativu šlechtěné pšenice,

s vyšším podílem minerálních

látek a bílkovin. Vzhledem ke

své minimální reakci na hno-

jení umělými hnojivy, značné

odolnosti proti škůdcům, chorobám a nepřízni počasí je

vhodnou a často využívanou plodinou v ekologickém (orga-

nickém) zemědělství. Známé je např. jídlo tzv. špaldoto, při-

pravené podobně jako rizoto. Ze špaldy se také vyrábí

kávovina jako zdravá náhražka kávy. 

Moderní medicína špaldě připisuje pozitivní účinky na stimu-

laci imunitního systému. Zároveň je špalda lehce stravitelná

a má mnohem nižší toxicitu pro alergické jedince. Proto ji

mohou lidé s alergií na pšenici použít jako náhradu pšenice. 

Ze špaldy se praží špaldová káva, která je bez kofeinu. Jsou

využívána i zelená zrna (grünkern), jejichž speciální přípra-
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vou se získává tzv. zelený kaviár. Z této rostliny lze zužitko-

vat i „odpad“. Slupky (pluchy) z jejího obilného zrna jsou

totiž využívány jako plnidlo do polštářů nebo slamníků. 

Pluchy jsou lehké a přizpůsobí se tvaru těla. Také špaldovou

slámu můžeme využít k výrobě došků 

Špalda je ceněna zejména pro obsah a kvalitu bílkovin.

Vzhledem k silnější aleuronové vrstvě obsahuje špalda

v průměru 16 – 17 % bílkovin, což je mnohem více než 

u pšenice seté (12 – 14 %). Obsah esenciálních aminokyselin

je nepatrně vyšší, limitující aminokyselinou je lysin a threo-

nin. Z ostatních aminokyselin je výrazně vyšší obsah leucinu.

Obsah lepku se zpravidla pohybuje v rozmezí 35 – 45 %.

Kvalita špaldového lepku je vysoká, vykazuje mnohem nižší

toxicitu pro jedince alergické na lepek a v některých přípa-

dech alergii vůbec nevyvolává. Pšenice špalda je výborným

zdrojem některých vitamínů skupiny B, především thiaminu

(B1), riboflavinu (B2) a niacinu. Zajímavý je obsah betakaro-

tenu a thiokyanátu, vyšší je obsah draslíku, síry a hořčíku.

Obsah stravitelného škrobu se u pšenice špaldy téměř rovná

pšenici seté, obsah stravitelných cukrů je však podstatně

nižší, nerozpustné vlákniny je o něco méně než u pšenice

seté. Špalda obsahuje relativně značné množství nenasyce-

ných mastných kyselin a neobsahuje cholesterol, celkový

obsahu tuku je kolem 2,1% a sacharidů kolem 68%.

Potravinářské zpracování špaldy je obdobné jako u jiných

obilovin. Základním výrobkem je špaldová celozrnná a

hladká mouka. Ze špaldy se vyrábějí těstoviny, vločky,

tvoří přísadu müsli i pečiva, zrna špaldy se zpracovávají na

kroupy, krupici či vločky vhodné do kaší nebo polévek.

Pokud při přípravě chleba použijeme špaldovou mouku,

má výraznou chlebovou vůni, velký objem, výborně

chutná a vydrží dlouho vláčný a čerstvý. Konzumují se 

i zelená zrna, jejichž speciální přípravou se získává tak-

zvaný zelený kaviár. Populární je i špaldový bulgur a

ochutnat můžete i špaldovou kávu či špaldové pivo.

Špaldě jsou připisovány pozitivní účinky na stimulaci 

imunitního systému. I moderní medicína potvrzuje slova

svaté Hildegardy, že špalda vzkřísí i (polo)mrtvého.

Zároveň je špalda lehce stravitelná a má mnohem nižší

toxicitu pro choulostivé jedince, alergické na lepek. 

V některých případech alergii vůbec nespouští.
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Pohanka setá    
(Fagopyrum  esculentum Moench.)

Pohanka je dvouděložná rostlina, patřící do čeledi rdesnovi-

tých (Polygonaceae) rodu Fagopyrum. Pohanka setá je jedno-

letá bylina s kolénkatým načervenalým stonkem 0,5-1,2 m

vysokým, který se v horní třetině silně větví. Spodní listy jsou

dlouze řapíkaté a srdčité, horní jsou přisedlé, šípovitého

tvaru (heterofilie). Její kůlovitý kořen proniká do půdy větši-

nou mělce (jen výjimečně do hloubky 0,8 - 1 metru). Květy

jsou drobné, bílé či narůžovělé, seskupené v květenstvích po

7-9 kvítcích (úžlabní hrozny nebo vrcholové chocholíky).

Okvětí je pětidílné, narůžovělé, tyčinek je osm, semeník

svrchní se třemi čnělkami. Květy jsou dimorfní, různočlenné

(heterostylie) - jeden typ květu má dlouhé pylové tyčinky a

krátké blizny a druhý typ krátké pylové tyčinky a dlouhé

blizny. Plodem pohanky je trojboká nažka připomínající bu-

kvici. Barva nažky je stříbřitě šedá, hnědá, až fialově černá.

Typicky jsou vybarveny pouze plně vyvinuté a vyzrálé nažky.

Barva oloupaných nažek se stárnutím mění ze světle zelené

na hnědou. Nažka je na průřezu bílá.

Pohanka setá je stará kulturní plodina. Pochází ze

střední Asie.  Na našem území byla pohanka známa

již ve 12. stol. Ze střední Evropy (Maďarska, Polska,

Čech) se pohanka šířila do Německa, Dánska, Francie 

a dalších zemí. Z Evropy se pohanka dostala také do Ameriky,

kde byla pro svou krátkou vegetační dobu a vysokou výži-

vovou hodnotu důležitou plodinou při osidlování USA 

a Kanady.

V roce 2003 u nás dosahovaly plochy pohanky asi 3 tisíce

hektarů s průměrným výnosem 1,2 tuny na hektar. V České

republice je dnes možné pěstovat odrůdy Pyra, Jana, Kara-Dag

a Spačinská (tu najdete v našich zahradách).

Nepotravinářské využití pohanky

Vynikající předností pohanky je obsah flavonoidu rutinu,

který výrazně redukuje obsah cholesterolu v krvi. Jeho nej-

vyšší koncentrace byla zjištěna v listech a květech ve fázi

butonizace až počátku kvetení. Uvažuje se o možnosti 

pěstování pohanky jako komponentu pro obohacování ně-

kterých výrobků rutinem (čaje, bylinkové koření). V tomto

případě je doba pro dosažení technologické zralosti extrém-

ně krátká (22-41 dnů). Rutin stimuluje účinek vitamínu C 

a adrenalinu na cévní kapiláry. Osvědčil se proto při hyper-

tenzi, při cévních komplikacích, diabetu, srdečních chorobách

i arterioskleróze. Pohanka je medonosná plodina. Nejlépe

meduje v první třetině kvetení při teplotách 20-24 ºC 

a 60-80 % vlhkosti vzduchu. Pohankové slupky lze využít 

na obklady a jako plnidlo do polštářů.  

Špaldu zpracováváme ve špaldovém mlýně, kde ji mlynáři

vyloupou a umelou z ní celozrnnou mouku (hladkou a po-

lohrubou). Stejně se zpracovává pohanka, z pohankové

mouky se pak pečou palačinky v Historickém centru v Ostré.



Nový informační systém 
v zahradách Botanicus
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Rakytník Řešetlákový
Hippophae Rhamnoides 
Elaeagnaceae
Rozložitý keř nebo malý stromek
Výška až 6 metrů
Kvete nenápadným žlutým květem v jarních měsících
Slunné stanoviště; snáší i písčitou půdu
Původ: severní oblasti Asie a Evropy
Sbírá se plod
Pro svůj vysoký obsah vitamínu C se používá 
k posílení imunitního systému

Popis: dvoudomý rozložitý hustý keř nebo malý stromek s ohnutými větvemi,
dorůstající výšky a šířky kolem šesti metrů. Listy jsou úzce kopinaté, šedozelené,
se světlejší spodní stranou. Na jaře kvete rakytník před olistěním přisedlými
klubíčky nenápadných žlutavých květů. Na samičích rostlinách dozrávají na
podzim svítivě oranžové nepravé peckovičky, které obvykle zůstávají na větvích
dlouho do zimy.
Pěstování: rakytník je ideální křovina pro obsazování neúrodných ploch. 
Roste v každém druhu půdy, snáší velké sucho, silné větry a zasolení. Na podzim
se množí semeny nebo kořenovými odnožemi a v létě řízkováním. Pro vysoký
výnos plodů je zapotřebí samčí i samičí rostlina (minimální poměr 1 samec 
na 6 samic).
Použití: oranžové bobule jsou velmi bohaté na vitamín C, který přispívá 
k posílení imunitního systému. Nezralé plody léčí průjem, úplavici a používají
se při silném krvácení. Stonky, listí a kořeny poskytují žluté barvivo.

Botanicus mýdlo s rakytníkem. Rakytníkové pyré.
Navštivte www.botanicus.cz a objevte více ze světa rostlin.

Na příští sezónu chystáme do Historického centra a především

Bylinných zahrad nový informační systém, který bude návštěv-

níkům napomáhat nejen při orientaci v zahradách, ale přede-

vším přiblíží jednotlivé rostliny, stromy a keře. Vybrané rostliny

budou označeny jednotnými cedulemi, na nichž najdete násle-

dující informační ikonky:

Jak se daná rostlina jmenuje a její popis. 

Jaké produkty z této rostliny si můžete v našem 

sortimentu zakoupit.

Tato ikona odkazuje na recepty jídel z této rostliny,

jež můžete nalézt na našem webu.

Složení výrobku z této rostliny.

Jaké jídlo (například džem, chutney, pyré) z dané

rostliny najdete v našem sortimentu. 

Na našem webu pak najdete postupně doplňovanou databázi rostlin, receptů a výrobků Botanicus, jež bude

přímo odkazovat k rostlinám v našich zahradách. 

http://www.botanicus.cz/
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Program 
v Historickém centru 

řemesel a umění 
2011

Rádi vás uvítáme i v roce 2011 na na-

šich historických slavnostech. Tady si

kromě ukázek tradičních řemesel za-

hřejete své tělo i duši medovinou, ko-

řeněnými víny, zpěvy hudců, tancem

i šprýmy kejklíře. V naší velké hodovní

síni se občerstvíte nápoji a středověkou

krmí připravovanou z čerstvých surovin

pěstovaných v těsném sousedství v na-

šich organických zahradách. Ve dnech

speciálních slavností můžete kromě

doprovodného programu (sokolníků,

divadel, dobové hudby, tance aj.) spatřit

i práci dalších řemeslníků.

Pro příští rok jsme náš program v His-

torickém centru a zahradách v Ostré

koncipovali trochu jinak. Nyní vám 

přinášíme stručný přehled pro rok 2011

s daty jednotlivých akcí. Podrobnosti

včas zveřejníme na našem webu. 

Náš tip: Vstupte do Klubu Botanicus

a my vás budeme průběžně informovat

nejen o akcích, ale i celé řadě dalších

novinek ze světa Botanicus. Registrace

je zdarma na 

www.botanicus.cz

http://www.botanicus.cz/
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Historické slavnosti  
Historické centrum řemesel a umění a Bylinné zahrady

budou v příštím roce otevřené od 23. dubna do 9. října 2011,

vždy kromě pondělí. V dubnu, květnu, červnu, září a říjnu

bude otevřeno od 10:00 do 16:00 hodin, v červenci a srpnu

od 10:00 do 17:00 hodin.

Vstupné: dospělí 95 Kč / děti, studenti a důchodci 55 Kč 

/ MŠ 30 Kč 

Vstupné během Historických slavností: dospělí: 195 Kč / děti

do 15 let: 60 Kč / důchodci: 100 Kč

Rodinné vstupné (2 dospělí a 2 děti): 430 Kč

Ti, kteří se dostaví v dobových kostýmech, mají vstupné za

polovinu. V celém areálu je platná měna groš, kterou je

možno směnit na pokladně Historického centra. Směnný

kurz: 1 groš = 10 Kč 

Program Historických slavností  
30. dubna / Tržiště plné kejklířů

28. května / Medová pouť

18. června / Den koně

16. července / Středověká kuchyně a pohádkový festival

20. srpna / Loutky a čajový obřad 

17. září / Staročeské hody a slavnost sokolníků

24. září / Pivo, víno a festival sklizně

Akce u obchodu v Ostré
Komorní akce se konají u našeho obchodu v Ostré. 

Podrobný plán cesty najdete na našem webu.

23. dubna / Velikonoce (pozor: pouze v sobotu)

11. - 12. června / Jahodové hody

30. - 31. července / Okurková sezóna

29. října / Čarujeme s dýněmi (pozor: pouze v sobotu)

26. listopadu / Adventní setkání (pozor: pouze v sobotu)

10. prosince / Adventní setkání (pozor: pouze v sobotu)

Otevírací doba prodejny v Ostré: 

otevřeno od  1. dubna 2011  

úterý až neděle od 10:00 do 16:00 hodin

Ostrá 8, 289 22 Lysá nad Labem, tel.: + 420 325 553 559

Sobotní představení v Historickém centru
23. dubna / Divadlo Studna 

7. května / Péro za kloboukem 

14. května / Vojta Vrtek 

21. května / Divadlo Já to jsem 

4. června / Perkelt

11. června / Komedianti na káře

25. června / Trakař

2. července / Koňmo

9. července / Vojta Vrtek 

23. července / Vojta Vrtek 

6. srpna / Studna 

13. srpna / Duo Elthin 

27. srpna / Komedianti na káře

3. září / Gamar

10. září / Trakař

1. října / Vojta Vrtek 

8. října / Péro za kloboukem
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Právě teď 
v zahradách Botanicus Sázíme česnek
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Pokud to počasí v prosinci dovolí, připravujeme

v zahradách v Ostré sadbu česneku. Jednotlivé

palice česneku nejprve rozdělíme na stroužky,

které namoříme v 5% roztoku Sulky po dobu 

přibližně dvanácti hodin. Po vyjmutí česneku

z roztoku necháme na dobře větraném místě

oschnout a poté sázíme do zryté a na povrchu

upravené půdy. Půdu připravujeme v tzv. „staré

síle“, to znamená, že k česneku nehnojíme (mělo

by to negativní vliv na jeho trvanlivost). Stroužky

sázíme sázecím kolíkem do hloubky 6 cm ve

sponu 10 krát 20 cm. Je potřeba dbát na správnou orientaci stroužků (vzrostlým

vrcholem nahoru), která má také vliv na vzhled a velikost úrody. Nakonec záhon ob-

rácenými hráběmi uhrabeme, aby se sadba zahrnula zeminou. Na jaře pak podle po-

třeby mělce okopáváme a plejeme. Asi měsíc před sklizní přestaneme zalévat. Sklizeň

česneku probíhá od konce června až 20. července v závislosti na dané odrůdě. Česnek

vyryjeme, svážeme do svazků o dvaceti kusech a necháme „dojít“ na stinném místě

asi měsíc. V zahradách Botanicus pěstujeme převážně česnek paličák (tvoří pevný

nepoléhavý stvol) odrůd Dukát, Tantal, Tristan, které pocházejí z českého šlechtění.

Jen v menší míře „nepaličák“ (při zralosti se stvol zalomí a polehne), z kterých se pletou

česnekové copy (odrůda Lukan). 

Náš tip: Navštivte stránky Jana Kozáka věnované pěstování česneku. 

Na www.k-cesnek.cz najdete popisy odrůd, pěstitelské návody a celou řadu dalších

informací o této zelenině. 

Další prosincové práce v zahradách Botanicus

Ačkoliv zima začala, v zahradách se stále něco děje. Nyní hnojíme záhony kompostem

a ryjeme je.

Svazují se koruny okrasných jehličnanů, což brání rozlámání větví sněhem. Kontrolují

se ochrany kmenů ovocných stromů proti okusu zajíců, provádíme obrývání růží jako

ochranu oček proti namrznutí. A musíme také přikrýt citlivé rostliny jako je například

šalvěj nebo mateřídouška chvojím (tzv. zachvojování). Naproti tomu rozmarýna se

nechvojuje, protože potřebuje světlo, ale používá se fóliový kryt.  

http://www.k-cesnek.cz/
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Vaříme s Jaroslavem Sapíkem Švestkové 
knedlíky
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Pro přípravu potřebujete: 

250 ml mléka, 80 g másla,

200 g polohrubé mouky, 

2 vejce, švestky, máslo,

tvaroh, mák, perník, sůl

.

Postup.

Do vhodného kastrůlku 

vlijeme mléko, přidáme

máslo a sůl. Přivedeme 

do varu, vsypeme mouku 

a za stálého míchání těsto

odpalujeme ode dna. Až se

těsto nebude lepit k vařečce

a hrnci, odstavíme ho ze

sporáku, necháme částečně

zchladnout a vmícháme 

postupně vejce. Na pomou-

čeném válu vyválíme váleček,

který nakrájíme na menší

dílky, do nichž balíme

švestky. Dáme do vroucí

vody a vaříme 4-6 minut

podle velikosti knedlíků. 

Po uvaření posypeme vybra-

nou surovinou, kterou máme

rádi, cukrem a přelijeme 

máslem.

.



Klub Botanicus   
V našem Klubu Botanicus je nyní registrovaných více než

1 300 členů. Náš klub sdružuje všechny, které zajímá nejen

Historické centrum v Ostré, ale i novinky v našem 

sortimentu, speciální akce a také různé sezónní nabídky

a výhody. Přidejte se na www.botanicus.cz
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http://www.botanicus.cz/
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