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Objevujeme svět rostlin.
Sadby v únoru.

Botanicus pro skupiny:
Přijeďte k nám se svými žáky nebo studenty.
Kontakt k objednání exkurze pro organizované
skupiny najdete na straně 23.

Svatba v zahradách Botanicus:
Kromě návštěvy našeho Historického
centra a zahrad můžete v zahradách
Botanicus od léta do začátku podzimu
také uspořádat svatební obřad.
Více informací na straně 24.

Vítáme vás u dalšího čísla Světa Botanicus. Děkujeme všem, kteří
náš dvouměsíčník čtou, stejně jako nás těší stále rostoucí počet
členů Klubu Botanicus. Kvapem se blíží další sezóna v Historickém
centru a Bylinných zahradách v Ostré a my připravujeme nejen
nový program, ale i další novinky, kterými vás chceme v tomto
roce překvapit a snad i potěšit. První z nich bude připravena
v dubnu pro všechny členy Klubu. Chceme vám tak poděkovat
za dosavadní přízeň a samozřejmě vás pozvat k nám do Ostré.
Program Historických slavností najdete na straně 21.
V tomto čísle vám v proﬁlovém rozhovoru představíme fotografku
Ivetu Kopicovou, s jejímž autorským rukopisem se potkáváte
nejen na těchto stránkách, ale i ve všech našich dalších materiálech. Iveta popisuje svoji zkušenost z emigrace do USA, ale

úvodem
Blíží se jaro

i cestu zpět po změně režimu v roce 1989. Od začátku našeho
podnikání se snažíme také cíleně pomáhat různým nadacím
a spolkům: kromě místních osterských aktivit, vám nyní chceme
představit i další projekty, jež podporujeme. Nejde o nějaké
chlubení, ale spíš inspiraci pro vás. Třeba se také připojíte.
Na dalších stránkách vám přiblížíme, co se právě děje v našich
zahradách a jednou z rostlin tohoto čísla časopisu je i „Kajeput
střídavolistý“. Ten budete znát spíše pod označením Tea tree oil.
Zapomenout samozřejmě nemůžeme na pravidelné vaření
– tentokrát ve formě sladké tečky – s šéfkuchařem Jaroslavem
Sapíkem.
Těšíme se na setkání v dubnu na stánkách Světa Botanicus.

Dana a Jan Hradečtí
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Rozhovor s fotografkou Ivetou Kopicovou

Můžeš na úvod přiblížit svoji cestu k profesionální fotograﬁi?
Fotografování mě vždycky bavilo, ale samotný obor fotograﬁe
jsem vystudovala až v americkém San Diegu, tedy dlouho poté,
co mne v Čechách vyloučili ze studií zemědělských meliorací.
Co tě vedlo k tomu vypravit se z Československa do USA?
Já jsem se nevypravila z Československa do Států, já jsem
především utekla, uvízla v Německu, a pak jsem se do Ameriky
provdala. V té době mi ani Německo nepřišlo jako zajímavá
země k životu. Největší hodnotou tam pro mne byli přátelé.
Od jednoho jsem jako svatební dar dostala dobrý fotoaparát.
Už tehdy to byl Nikon. Dodnes používám Nikon a dodnes je ten
dárce mým velkým kamarádem. On si Německo užívá už přes
dvacet let a já se skrze něj snažím najít cestu k Němcům. Není
to lehké. V některých městech, jako je třeba Berlín, je to o něco
lehčí.
Co jsi dělala v USA a proč ses pak rozhodla vrátit?
Ve Státech jsem zpočátku pracovala na sociálním úřadě, kde
jsem rozdávala státní příspěvky potřebným. A zároveň jsem
chodila do školy. Když mne z úřadu vyhodili, začala jsem pracovat v různých velkých fotostudiích. Tahle zkušenost pro mne
byla asi nejcennější. Pak jsem pracovala na volné noze: fotila
jsem architekturu, ale třeba i výroční zprávy pro výzkumné
ústavy, proﬁly různých společnosti… fotila jsem i pro výtvarníky
a tehdy přišla nabídka, která nešla odmítnout.
Jak tahle nabídka souvisela s tvým návratem do České
republiky?
Šlo o práci v Phoenix v Arizoně. Kaktusy miluju, poušť taky, ale
žít tam napořád, to mi přišlo nemyslitelné. Zašla jsem tedy do
městské knihovny v San Diegu, našla si tam pětadvacet pražských
fotografů a těm jsem poslala dopis. Chtěla jsem vědět, jestli se
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Na předchozí
a této straně sochy
Michala Gabriela
v krajině.

Dostala jsem tři růže.
tu dá fotograﬁí uživit. Navíc jsem nebyla doma jedenáct let.

Vím, že bych nefotila politiku, konkrétně politiky, kteří ji

Odepsal mi Jan Hnízdo, který se tehdy stěhoval z Německa

vytvářejí.

do Čech, a za ním jsem do Prahy přijela. Bylo to skvělý, byla
jsem jak Alenka v říši divů.

Je pro tebe fotografování řemeslo nebo umění?
Focení je především řemeslo, zábava, práce. Umění a poctivá

Jaké byly tvoje začátky v Čechách?

práce k sobě mají hodně blízko.

Legrační. Fotila jsem leccos, ale záhy jsem se soustředila na

Iveta Kopicová odešla

interiéry a architekturu. Vedle toho jsem si pro sebe dělala

Jací jsou tvoji oblíbení fotografové?

sbírku fotek z dojmů. Byla to taková sociální satira a nesmírně

Oblíbených fotografů mám mnoho a z různých žánrů. Doma

přes Německo do USA, kde

jsme se u toho nasmáli.

mi visí hlavně Gregory Colbert a Robert Mapplethorpe.

žila až do roku 1996, Věnuje

Čím se aktuálně zabýváš? Jsou témata, která bys nechtěla

Závěrem: jaké máš plány do budoucna?

fotit?

Plány jsou otevřené: chci se víc věnovat makrofotograﬁi,

Pro Botanicus řadu let fotí

Fotím stále to samé, přidala jsem k tomu kuchařky a tema-

taky bych si dala staré motorky, portréty Romů ve zlatém

nejen produkty, ale i Histo-

tické práce pro různé ﬁrmy. Dodnes je pro mě fotografování

rámu, Prahu jinak a tak.

rické centrum a zahrady

z tehdejšího Československa

se především fotograﬁi

ohromnou zábavou, beru každou novou práci jako výzvu.
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architektury a interiérů.

v Ostré. www.kopicova.cz

Objevujeme svět rostlin
s Danou Hradeckou:
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Šalvěj lékařská

V našich zahradách mezi jinými rostlinami pěstujeme i Šalvěj
lékařskou. Icterina je kultivar této rostliny se žlutě panošova-

Šalvěj lékařská
(Salvia oﬃcinalis)

ným listem. Je mrazuvzdorná do -20° C, i přesto je lepší
rostliny na zimu zakrýt chvojím. Kultivar šalvěje Purpurascens

Pěstování
Šalvěje pěstujememe na slunečném pozemku
s lehkou propustnou půdou, s neutrální nebo slabě zásadi-

Tato bylina je známá více než tisíc let. Jde o víceletý stáloze-

tou reakcí (pH). V zimě rostlinu chráníme před mrazy

má ﬁalově zbarvené listy a má zachovány léčivé účinky

lený keř, který dorůstá do výšky 30-80 centimetrů, v létě kvete

chvojím. Rostlina při správné péči a každoročním přihnojení

i aroma, mrazuvzdorný je dokonce do teploty -25° C. Šalvěj

modroﬁalovými květy. Tato rostlina má silně aromatické

kompostem vydrží na jednom stanovišti až sedm roků.

lékařská zelenolistá – odrůda „Krajová“ – je u nás nejvíce

oválné listy, které hýří směsí ﬁalové, červené a šedé barvy.

Šalvěj je vhodná i pro pěstování doma v květináči. Čerstvé

pěstovaná. Z rostlin sklízíme list těsně před tvorbou květních

Listy mají také jemnou texturu a silně svíravě nahořklou

listy je tak možné trhat po celý rok. Na jaře mají listy pří-

poupat na sušení nebo extrakt.

chuť. Šalvěj má výborné antibakteriální účinky, výplachy od-

jemně jemnou chuť. Po odkvetení je chuť výraznější, tani-

varem z této drogy jsou osvědčené například při zánětu dásní,

nová.

aftech, otocích v dutině ústní a bolestech v krku, zejména
u angín. Po vytržení zubu vyplachujeme ústní dutinu odvarem
ze šalvěje, čímž dosáhneme toho, že rána se rychle zahojí a nebude hnisat. Při kožních neduzích jako jsou akné či různé rány
nám výborně poslouží vymývání nebo obklady ze šalvěje.
Použití šalvěje
Čaj ze šalvěje výborně odstraňuje noční pocení, pomáhá při
pracovní přetíženosti a následného stresu. U kojících žen
pomáhá při snižování nadměrné tvorby mateřského mléka
či k úplnému zastavení laktačního procesu. Dále pomáhá při
nepravidelné menstruaci. Oživuje krevní oběh a zlepšuje
činnost nervové soustavy.
Šalvěj v kuchyni
Jako koření se používají čerstvé i sušené listy, které
se sbírají po celé období vegetace. Obsahují až tři procenta
silice s kafrem, saponiny, hořčiny, čtyři procenta tříslovin,
pryskyřice, vitaminy skupiny B, vitamin P, minerální a hormonálně účinné látky. Šalvěj se obvykle používá jako koření
pro skopové maso nebo ryby. Dále je vhodná do směsí na
přípravu karbanátků a paštik. Čerstvá šalvěj spolu s petrželkou a yzopem příjemně aromatizuje bylinkové máslo.
Pro zvýraznění chuti i vůně se však počítají na jednu porci
nanejvýše dva čerstvé lístky nebo špetka sušených lístků.
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Esenciální oleje:
Kajeput střídavolistý
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Kajeput střídavolistý
(Melaleuca alternifolia Cheel)
Spolu s dalšími druhy téhož rodu je známý jako čajový nebo
čajovníkový strom. Jde o strom keřovitého vzrůstu, divoce

lékárniček, přidává se do kosmetických přípravků pro lidi
i zvířata.
Pěstování
Kajeput se v současnosti ve velkém pěstuje na

rostoucí v močálech a mokřinách severovýchodního pobřeží

plantážích. Vysazuje se 30–40 000 sazenic na hektar. Pro-

Nového Jižního Walesu v Austrálii. S čajovníkem nemá kromě

tože z 1 tuny listů se vydestiluje asi 10 litrů oleje, hektarový

jména nic společného, je příbuzný blahovičníkům a myrtám.

výnos je asi 150–200 kg oleje za rok. Rostliny z plantáží

Kajeput střídavolistý je stálezelený, dosahuje výšky asi 5,4 m

nemají tak aromatickou vůni jako divoce rostoucí stromy.

a šířky 3,6 metrů. Listy jsou sytě zelené, čárkovité, dlouhé

Kajeput se dá pěstovat i u nás, není mrazuvzdorný, takže

2–5 cm a voní po citrusech. Kvete na jaře a v létě bílými květy.

může být venku jen přes léto. Zimovat může v zimní zahradě. Rozmnožuje se semeny nebo řízky. Ve své domovině

Obsahové látky

je to velmi houževnatý strom, chovatelé ovcí ho dlouhou

Listy kajeputu obsahují olej, který je proslulý svými

dobu považovali za úporný plevel.

antibakteriálními a fungicidními vlastnostmi. Mezi početné
terpenoidní obsahové látky patří například terpinen-4-ol,
pinen, cymen, cineol, thujen, terpinolen, sabinen, aromadendren, myrcen, α-phellandren,viridiﬂoren, α-terpinen,
α-terpineol, limonen, δ-cadinen, β-phellandren, globulol
nebo viridiﬂorol.
Užití
Kajeput střídavolistý byl Evropany objeven výpravou kapitána
Cooka v roce 1770. Tenkrát byl kajeput skutečně použitý
k přípravě čaje, proto se mu dodnes v anglicky mluvících zemích říká čajový strom, Tea tree. Botanik výpravy, Sir Joseph
Banks, odvezl listy do Anglie k dalšímu studiu. Roku 1923

"... Napřed jsme ho uvařili (pivo) ze smrkového jehličí; ale když
jsme zjistili, že ze samotného smrku je pivo příliš svíravé chuti,
smíchali jsme příště jehličí se stejným dílem stromu čajovníku
(což je název, který rostlina dostala při mé předcházející cestě,
protože jsme ji tenkrát použili k přípravě čaje, stejně jako dnes),
který částečně odstranil svíravou chuť smrku, a vytvořil pivo
velmi lahodné chuti, které chutnalo všem na palubě."
Zpráva kapitána Cooka z jeho druhé cesty, Cesta k Jižnímu
pólu (1. díl, str. 99, 1977)

provedl A. R. Penfold, ředitel Vládního muzea technologie
a užitých věd v Sydney, analýzu silice z listů kajeputu a zjistil, že její antiseptické účinky jsou až třináctkrát silnější než
fenol, v té době univerzální standardní desinfekční přípravek. S každou další studií se ukazovaly další možnosti využití
oleje k léčbě kožních plísní, diabetických gangrén, popálenin
i k ošetření drobných oděrek a k aromaterapii. V současnosti je čajovníkový olej běžnou součástí mnoha domácích
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Olej se skládá ze 48 unikátních organických sloučenin,
z nichž se některé volně v přírodě nikdy nevyskytovaly,
a proto se pro ně musely vymyslet nové názvy. Jedna
z těchto sloučenin byla pojmenována viridﬂoren. Olej je
bezbarvý až světle žlutý. Má pronikavé aroma připomínající směs vůní eukalyptové, terpenické, kafrové, myristové
a muškátového oříšku. Olej získaný z rostlin v buši voní
pronikavěji, než olej získaný z plantáží.

Ylang-ylang
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Ylang-ylang

Patří mezi vzácné silice, pochází z květů stromu Kanangy
vonné. Kananga je tropický strom, který dorůstá až výšky
dvanácti metrů. Tento původem indonéský strom má květy
s velmi intenzivní vůní a jeho esenciální olej se běžně používá v aromaterapii; především díky uklidňujícím účinkům,
ale dále také posiluje a mírní chronické bolesti hlavy, má
mírně antiseptický účinek a údajně také afrodiziakální účinek.
V kosmetických přípravcích pomáhá ochablé a unavené pleti
získat svěží vzhled. Čistí a zjemňuje pleť, má mírné protizánětlivé účinky, působí proti křečím a odstraňuje bolest
různého původu. Zklidňuje dýchání, snižuje krevní tlak.
Tento olej nikdy nepoužívejte v neředěné podobě přímo
na pokožku.
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Právě teď
v zahradách Botanicus
Když v únoru mráz ostro drží, to dlouho již nepodrží.
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Výsevy ve skleníku

misky tak, abychom nepoškodili kořenový systém, a přesa-

Rajčata vyséváme do misek, teplotu udržujeme mezi 15-20°

V únoru zahajujeme ve vytápěném skleníku výsevy rostlin

díme do sadbovače (hrnku). Sadbu předpěstovanou ve vy-

C. Rostliny s 2-3 pravými lístky přepichujeme do hrnků.
Sadbu před výsadbou tepelně i světelně otužujeme.

s dlouhou vegetační dobou. Semena vyséváme do mělkých

tápěném skleníku před výsadbou na záhon musíme otužit

výsevních misek, misky naplníme jemným prosátým rašeli-

(přivyknout na nižší teplotu a vítr). Postupně snižujeme

novým substrátem – výsevním. Tento substrát je prostý

teplotu a zvyšujeme intenzitu větrání. V únoru postupně

Saláty nejprve vyséváme odrůdy na rychlení, poté následují

plevelných semen. Substrát v misce srovnáme do roviny

vyséváme ze zeleniny:

hlávkové rané, listové, ledové a římské. Salát je možné vysévat

ptýlíme pravidelně semena, ta potom zakryjeme směsí ra-

Bulvový celer má šest měsíců dlouhé růstové období. U nás

buňce jedna rostlina. Salát je otužilá zelenina, vyhovují mu
teploty od 10-20° C.

a lehce přitlačíme (utužíme). Poté na urovnaný povrch roz-

přímo do sadbovače a po vzejití protrhat, aby byla v každé

šeliny a křemičitého písku (ideální je sítem). Nakonec výsevy

dáváme přednost odrůdám bez antokyanu (barviva), jimž

zalijeme mlžením nebo alespoň jemným kropícím rozprašo-

zůstává i po tepelném zpracování dužnina bílá, z řapíkatých

vačem. Výsevy udržujeme vlhké po celou dobu dobu vzchá-

celerů zase samobělícím odrůdám. Semena celeru klíčí asi

Pór pro brzkou letní sklizeň předpěstováváme ve skleníku.

zení rostlin, ale ne přemokřené, protože to by mohlo

dva týdny při teplotě mezi 15-20° C. Teplota při předpěsto-

Semena řídce zasejeme do výsevních misek. U póru není

způsobit podehnívání rostlin.

vání nesmí klesnout pod 10° C, rostliny pak nevytvoří bulvy,

nutné u takto řídkých výsevů přepichování do sadbovačů,

ale jarovizují (tj. nasadí na květ). Na záhon vysazujeme až

ale je možné sázet je přímo na záhon koncem dubna.

Rostliny s dobře vyvinutými děložními lístky přepichujeme

po posledních mrazech, tedy v polovině května.

do (plastových či rašelinových) sadbovačů nebo hrnků. Tyto

Z košťálovin sázíme kedluben, kadeřávek, květák, kapustu,

sadbovače mohou být plastové nebo rozložitelné z lisované

Papriky vyséváme do výsevního substrátu, do kterého je

zelí a brokolici. Všechny tyto druhy mají poměrně velké se-

rašeliny. Výsev můžeme provést také přímo do sadbovače,

dobré přidat agroperlit. Můžeme také vysévat do agroper-

meno, které se dobře seje přímo do sadbovače. Košťáloviny

ušetříme si práci s přepichováním. To se samozřejmě hůř

litu a výsev přikrýt savým papírem, aby nevysychal. Když se

jsou náročné na dobrý kompostový substrát v sadbovači.

provádí s velmi drobnými semeny. Sadbovače a hrnky pro

objeví děložní lístky, papír odstrojíme a pravidelně rosíme.

Ve skleníku předpěstováváme sadbu košťálovin odrůd urče-

přepichování naplníme kompostovou zeminou nebo rašeli-

Teploty udržujeme mezi 18-25° C. Silnější rostliny pak přepi-

ných k urychlení nebo u raných odrůd. Semeno košťálovin klíčí

nou s podílem jílu. Rostlinu opatrně podebereme z výsevní

chujeme do hrnků.

při teplotě kolem 20° C. Po vzjetí rostlin teplotu snižujeme.
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Svět kolem nás: podporujeme potřebné
Záleží nám na světě kolem nás. Od vzniku ﬁrmy podporujeme různé nadace, spolky a sdružení. Přidejte se k nám a pomozte například Nadačnímu
fondu Kapka naděje nebo domovům Sue Rydera a dalším.
Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97
Má poměrně široký okruh zájmů, což vyplývá ze zaměření
jejích zřizovatelů a z tradic, na něž navazuje. Nadace působí
hlavně v oblasti sociální, zdravotnické, vzdělávací a kulturní,
příležitostně organizuje nebo podporuje různé počiny na
poli péče o lidská práva a rovněž reaguje na aktuální potřeby společnosti. Nadace se přitom snaží – v duchu svého

Nadační fond Kapka naděje byl založen s cílem trvale

názvu – hledat a podporovat především to, co míří do bu-

a kontinuálně podporovat transplantační centrum a hema-

doucna, to, co se dnes může někomu zdát méně důležité

tologické oddělení na II. dětské klinice Fakultní nemocnice

nebo dokonce okrajové, co se ale teprve časem zhodnotí,

Motol. Diagnostika a léčba dětských leukémií je jednou

to, co má povahu příkladu či modelu, co je spíš dalekozraké

z nejprogresivněji se vyvíjejících oblastí medicíny. Nové po-

než krátkozraké, co má rys průkopnictví či vizionářství.

znatky v oblasti genetiky, imunologie, podpůrné a hormo-

Menšími ﬁnančními částkami Nadace zároveň jednorázově

nální léčby a transplantologie přispívají k výrazně vyšší

i pravidelně podporuje nejrůznější organizace a jednotlivce,

úspěšnosti léčby. Podmínkou zachování evropského, resp.

kteří naléhavě potřebují pomoc. www.vize.cz

světového standardu transplantačního centra v Motolské
modernější přístrojovou a laboratorní technikou. Nákup po-

Mateřská školka v Ostré

třebných přístrojů je jednou z priorit činnosti nadačního

Podrobně jsme se historií a rekonstrukcí obecní školy věno-

fondu. Jedná se zejména o přístroje sloužící ke zrychlení di-

vali v loňském druhém čísle Světa Botanicus (stáhněte si ho

agnostiky leukémií, stanovení hodnot krevního obrazu, pří-

na našem webu). Se stavbou nové školní budovy se zapo-

pravu některých krevních produktů apod.

čalo v červnu roku 1908 a už po prázdninách, 27. října 1908
se kolaudovalo. V říjnu 1995 jsme si pronajali první patro
školy a postupně jsme se pustili do její rekonstrukce. O dva
roky později jsou všechny opravy a úpravy dokončené
a v dalších letech pak škola prochází dalšími úpravami.
Pokud vás zajímá podrobná historie naší školy, doporučujeme brožuru, která byla ke stému výročí založení osterské
školy vydaná. Dostanete ji buď v prodejně Botanicu v Ostré
nebo na místním Obecním úřadě. www.ostra.cz
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Domov Sue Ryder je obecně prospěšná společnost, jež poskytuje sociální služby – domov pro seniory, denní stacionář
a osobní asistenci. Domov má pestrou historii, která začíná
založením Sdružení Sue Ryder, a pokračuje přes rozsáhlou

nemocnici je kontinuální vybavování tohoto pracoviště nej-

Připojte se k nám na www.kapkanadeje.cz

Domov Sue Ryder

rekonstrukci až k nabídce širokého spektra služeb nejen pro
seniory. www.sue-ryder.cz

Sdružení Tereza
Vizí tohoto sdružení je společnost, ve které lidé mají rádi
přírodu a místo, kde žijí, rozumí životnímu prostředí a jednají v souladu s udržitelným rozvojem. Posláním sdružení je
vzdělávat děti, které takovou společnost budou vytvářet.

Asociace náhradních rodin České republiky
Je nezisková organizace, která vznikla na jaře roku 2009
z potřeb náhradních rodičů – pěstounů a adoptivních rodičů – z celé České republiky. Je zastřešující organizací pro
náhradní rodiny a nabízí náhradním rodičům možnost
setkávání a výměny zkušeností s náhradní rodinnou péčí.
Náhradní rodiče se mohou společným hlasem a činností
asociace podílet na osvětě a propagaci náhradní rodinné

Usiluje o to, aby děti měly rády přírodu a místo, kde bydlí,
aby rozuměly životnímu prostředí a dělaly něco pro udržitelný rozvoj. Od roku 1990 Sdružení Tereza vytváří vzdělávací programy a materiály, které s využitím metod aktivního
učení napomáhají učitelům s realizací environmentální
výchovy na základních a středních školách. V současnosti
se těchto aktivit účastní přes 67 000 žáků z více než 600 škol
z celé České republiky. www.terezanet.cz

péče a také na některých legislativních změnách. Snahou
rodičů, kteří se rozhodnou vzít si domů na výchovu děti
z ústavů nebo rozpadlých rodin, je umožnit těmto dětem
prožít spokojené dětství v kruhu rodiny a v rámci možností
je plnohodnotně připravit do života. Ne vždy je to jednoduchý a bezproblémový proces. www.anrcr.cz

Diakonie Českobratrské církve
Diakonie Českobratrské církve evangelické je druhou největší neziskovou organizací poskytující sociální služby
v České republice (obnovená činnost v roce 1989). Celorepublikově poskytuje sociálně zdravotní, vzdělávací a pastorační služby. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů
v nepříznivých životních situacích: od rané péče, pomoci rodinám s dětmi s postižením, přes provoz nízkoprahových
klubů, azylových domů, chráněných dílen až po seniorská
zařízení či hospic pro umírající. www.diakoniecce.cz
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Program
v Historickém centru
řemesel a umění
2011
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Rádi vás uvítáme i v roce 2011 na našich Historických slavnostech. Tady si
kromě ukázek tradičních řemesel zahřejete své tělo i duši medovinou, kořeněnými 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 našich ekologických zahradách. Ve dnech
speciálních slavností můžete kromě
doprovodného programu (sokolníků,
divadel, dobové hudby, tance aj.) spatřit
i práci dalších řemeslníků.
Pro letošní rok jsme náš program
v Historickém 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

Historické slavnosti

Program Historických slavností

Sobotní představení v Historickém centru

Historické centrum řemesel a umění a Bylinné zahrady

30. dubna / Tržiště plné kejklířů

23. dubna / Divadlo Studna

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

28. května / Medová pouť

7. května / Péro za kloboukem

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

18. června / Den koně

14. května / Vojta Vrtek

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

16. července / Středověká kuchyně a pohádkový festival

21. května / Divadlo Já to jsem

od 10:00 do 17:00 hodin.

20. srpna / Loutky a čajový obřad

4. června / Perkelt

17. září / Staročeské hody a slavnost sokolníků

11. června / Komedianti na káře

24. září / Pivo, víno a festival sklizně

25. června / Divadlo na kolečku - Trakař

Akce u obchodu v Ostré

9. července / Vojta Vrtek

2. července / Divadlo Koňmo

Vstupné:
dospělí

95 Kč

děti, studenti a důchodci

55 Kč

Komorní akce se konají u našeho obchodu v Ostré.

23. července / Vojta Vrtek

mateřské školy

30 Kč

Podrobný plán cesty najdete na našem webu.

30. července / Divadlo Já to jsem

Vstupné během Historických slavností:

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

6. srpna / Divadlo Studna

11. - 12. června / Jahodové hody

13. srpna / Elthin

dospělí

195 Kč

30. - 31. července / Okurková sezóna

27. srpna / Komedianti na káře

děti do 15 let

60 Kč

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

3. září / Gamar

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

10. září / Divadlo na kolečku - Trakař

důchodci

100 Kč

1. října / Vojta Vrtek
Rodinné vstupné (2 dospělí a 2 děti):

430 Kč

Otevírací doba prodejny v Ostré:
otevřeno od 1. dubna 2011

V celém areálu je platná měna groš, kterou je možno směnit

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

na pokladně Historického centra.

Ostrá 8, 289 22 Lysá nad Labem,

Směnný kurz: 1 groš = 10 Kč

tel.: + 420 325 553 559
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8. října / Péro za kloboukem

Exkurze
a školní výlety 2011

Vždy jsme rádi, když k nám zavítáte. Kromě návštěvy našeho
Historického centra a zahrad máme připravené programy
pro mateřské školy a základní školy (první stupeň a druhý
stupeň). Při našich výkladech pro děti a studenty představujeme spojení tří základních principů: ekologického pěstování
kvalitních surovin, jejich zpracování a posléze samotné výrobky. Do Historického centra umění a řemesel jsme pro
děti a jejich učitele ve dny mimo Slavnosti připravili zvýhodněné vstupné:
95 Kč / dospělý (v případě zájezdu min. 40 osob mají dvě
osoby jako doprovod vstup zdarma)
55 Kč / děti, studenti, důchodci
30 Kč / děti mateřských škol

Chcete přijet s vaší třídou? Kontaktujte Terezu Černou:
cerna@botanicus.cz, tel. + 420 325 551 235
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Svatby
v zahradách Botanicus

Svatby v zahradách Botanicus
V zahradách Botanicus můžete od léta do začátku podzimu
také uspořádat svatební obřad. Přijďte si prohlédnout jedinečné prostředí a atmosféru našich zahrad, zajistit vám
můžeme i stylovou hostinu v naší hodovně. Pro více informací o možnostech a rezervaci termínu kontaktujte již nyní
Terezu Černou: cerna@botanicus.cz, tel. + 420 325 551 235.
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Vaříme
s Jaroslavem Sapíkem
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Povidlové
taštičky

Postup.
Z mouky, vajec, vařených
brambor, špetky soli a vody
připravíme těsto a necháme
Pro přípravu potřebujete:
250 g hrubé mouky,
250 g vařených
a nastrouhaných brambor,
2 vejce, 1 dl vody,

odpočinout. Potom vyválíme
na válu placku a vykrajujeme
kolečka, která plníme
povidly. Kolečka přeložíme
napůl, kraje řádně přitiskneme

250 g povidel, 100 g másla,

k sobě a vložíme do vroucí

100 g strouhaných ořechů,

vody. Poté vaříme osm

40 g cukru, sůl

minut. Uvařené taštičky

.

posypeme strouhanými
ořechy s cukrem a přelijeme
rozpuštěným máslem.
Zdobíme šlehačkou.
.
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Klub
Botanicus
V našem Klubu Botanicus je nyní registrovaných více
než 1 600 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. Již v příštím čísle
Světa Botanicus naleznete kupón na slevu rodinného vstupného do Historického centra a Bylinných
zahrad v Ostré.
Vstupte do Klubu na www.botanicus.cz
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