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Vážení čtenáři 
Světa Botanicus, 

začíná podzim a my vám přinášíme další číslo časopisu Svět Botanicus. Opět pro vás máme několik novinek a zajímavých 
témat, která doporučujeme vaší pozornosti. 

Prvním z nich je naše spolupráce s Charitou Česká republika, již jsme aktuálně navázali. O tom, že společně připravujeme 
pomoc indonéským družstvům na ostrově Aceh, jsme poprvé referovali již v letním čísle časopisu. Nyní připravujeme speciální 
řadu naší kosmetiky, část z výtěžku při prodeji této řady věnujeme přímo zemědělcům v Acehu. O projektu jsme hovořili  
s panem Isfanimim Yunusem, zástupcem Charity ČR v Indonésii. Druhou novinkou je výrazné rozšíření časopisu o novou 
rubriku Vaříme s ThinkFood.cz. Stali jsme se partnerem blogu „o všech skvělých když kolem jídla“ a společně s Kateřinou 
Obrazovou, jež ho připravuje, jsme nachystali podzimní dýňovou inspiraci. Konkrétně inspirativní čtyřchodové menu, jež 
využívá podzimní plody dýní. Nalistujte si stranu 28, kde nový kuchařský speciál začíná. V neposlední řadě vás zveme do nového 
obchodu v Ungeltu, který jsme otevřeli na jaře. Fotografickou pozvánku do nových interiérů najdete na straně 40. 

Za celý Botanicus vám inspirativní čtení přejí,  

Dana a Jan Hradečtí 

úvodem
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PROJEKT PATCHOULI  
díl. II
Rozhovor s Isfanimim Yunusem,
zástupcem Charity ČR v Indonésii

Co je Charita Česká republika a na co se v Indo-
nésii zaměřuje?

Charita Česká Republika (Charita ČR) je nezisková, 
nevládní organizace se sídlem v Praze. Je členem 
Caritas Internationalis, sítě národních charit půso-
bících ve 165 zemích světa. V Indonésii Charita ČR  
přináší a ukazuje nové metody práce drobným 
pěstitelům i celým skupinám s cílem zvýšit jejich 
výdělek. V Acehu působí již od roku 2005. V roce 
2013 začala Charita ČR spolupracovat se společ-
ností Botanicus. Díky tomuto partnerství, které 
podporuje využívání metod udržitelného země-
dělství, budou mít pěstitelé a jejich rodiny větší 
výnosy z obdělávané půdy či prodeje vyráběného 
oleje z patchouli. Dojde rovněž k přímému spojení 
mezi pěstiteli v Acehu a spotřebiteli v České 
republice či dalších zemích. 

Co Vás pojí s Acehem a Charitou ČR?

Pocházím z Acehu a většinu svého profesního života 
jsem strávil prací v projektech pomáhajících lidem 
postiženým tsunami. Vyučil jsem se ošetřovatelem. 
Předtím, než jsem se dostal do Charity, kde jsem  

v roce 2011 začínal jako pracovník komunikace, jsem 
pracoval na humanitárních projektech zabývajících 
se zdravotní pomocí. V Charitě se soustředím hlavně 
na jedinečný projekt, který pomáhá vybudovat a 
utužit čtyři družstva pěstitelů patchouli v Acehu. Při 
své práci s družstevníky pomáhám vytvářet vztahy 
s kupujícími z Indonésie i ze zahraničí. V srpnu roku 
2013 jsem se stal zástupcem Charity ČR pro celou 
Indonésii. Nyní monitoruji projekty Charity v Acehu.

Proč se Charita ČR v Acehu zaměřila na 
patchouli?

Indonéský „nilam“ neboli česky „patchouli“ je keř, 
který roste na úrodných půdách Acehu. 
Z usušených listů a stonků se vytahuje extrakt 
parní destilací, čímž se získá zlatavě zbarvený 
esenciální olej používaný ve výrobě kosmetiky, 
vůní a čisticích prostředků. Aceh byl dříve světovou 
špičkou ve výrobě patchouli, nicméně konflikt  
a vlna tsunami velkou měrou negativně ovlivnily 
produkci oleje v celém regionu. Přestože se 
odborníci shodují, že vůně, čistota a obsah alkoholu 
jsou v patchouli pěstované v Acehu nadprůměrné 
kvality, čelí výroba patchouli v Acehu silné konku-

renci doma i za hranicemi Indonésie. Po roce 
2005 spadl v Acehu světový podíl produkce oleje 
patchouli z původních devadesáti procent na méně 
než třicet.

Jaké jsou výhody členství v družstvu oproti 
samostatným nezávislým pěstitelům?

Pěstitel, který pracuje sám, může z malého políčka 
patchouli očekávat roční výnos asi 400 amerických 
dolarů. Nedostatečná znalost moderních metod 
pěstování spolu s dlouhým hodnotícím řetězcem 
znamenají, že jen málo z celkové mezinárodní 
hodnoty patchouli se dostane k pěstitelům. Mezi 
pěstiteli a konečnými zákazníky je až šest zpro-
středkovatelů prodeje – výnos se pěstitelům 
odečítá s každým z nich. Následkem toho pěstitelé 
nevidí přínos v pěstování rostliny a úroda nedo-
sahuje nejvyššího možného množství. Kvůli nedo-
statku zásob nemohou pěstitelé splnit velké objed-
návky. Ani zákazníci tak nemohou spolupracovat 
přímo s pěstiteli. Musí spoléhat na řadu zprostřed-
kovatelů, což proces nákupu komplikuje. Bota-
nicus nyní pracuje se sítí družstevníků založenou 
Charitou ČR s cílem zdvojnásobit výdělek pěstitelů 

téma

Barbora Vodičková, Lydie Raszková  
(obě: Charita ČR), Megan King (vedoucí mise 
Charity ČR v Indonésii), Jan Hradecký (Bota-
nicus), Radek Váňa (Botanicus), Isfani Yunus 
(zástupce Charity ČR v Indonésii)

8
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z pěstování patchouli. Firma Botanicus objednala 
patchouli, které používá ve svých produktech, 
přímo u družstva. Peníze ušetřené na zprostředko-
vatelském řetězci se vracejí pěstitelům jako podíly 
na zisku. Síť čtyř družstev zvaná KINA (družstva 
pracující v průmyslu zpracovávajícím patchouli  
v Acehu) je nyní schopno získat další kupující. Svým 
nákupem u KINA Botanicus napomáhá snížení 
chudoby v Acehu, za což této firmě patří velký dík.

Jaký si dává KINA cíl do budoucna?

Jedinou šancí pěstitelů na využití jejich úrody 
patchouli je spolupráce, která jim dlouhodobě 
zajistí lepší cenu tím, že se ustálí produkce, uspokojí 
se velké objednávky a zkrátí se zprostředkovatelský 
řetězec. KINA si dává za cíl zastupovat pěstitele  
v tomto řetězci a stát se důvěryhodným partnerem 
všem současným i budoucím zákazníkům. KINA 
nabízí kontrolu kvality a množství, stejně jako 
dopravu a různé možnosti smluv pro zákazníky. 
Úspěch sdružení KINA zvedne hodnotu výroby 
patchouli v Acehu tím, že nynějším pěstitelům 
vytvoří vyšší výnosy a více příležitostí k výrobnímu 
potenciálu Acehu. 

Jak se vlastně olej patchouli destiluje?

Patchouli se v Acehu tradičně destiluje v palírnách 
z plechových sudů vyrobených přímo v regionu. 
Taková tradiční palírna kontaminuje olej patchouli 

rzí a jinými esenciálními oleji, které se destilují ve 
stejných nádobách, např. muškátem. Kvalita oleje 
vyráběného tradičním způsobem je tedy nižší než 
toho, který byl vyroben v nerezových nádobách, 
navrhnutých právě pro destilaci patchouli. Aby se 
sdružení KINA mohlo prosadit na trhu, Charita ČR 
dodala 34 nádob na destilaci z nerezavějící oceli. 
KINA vyvinula metody, které zvýší produkce-
schopnost těchto nádob a také v budoucnu se 
bude pracovat na zvýšení kvality oleje z patchouli 
destilovaného sdružením KINA.

Škodí destilace patchouli životnímu prostředí?

Po každém použití velké destilační nádoby zbude 
až 300 kg odpadu z rostliny patchouli. Charita ČR 
a KINA nyní doufají, že indonéští a mezinárodní 
odborníci vymyslí metodu nulových nákladů a 
nulového dopadu pro opětovné zpracování tohoto 
odpadu, který se bude moci používat i pro snížení 
spotřeby paliva. Opětovné zpracování odpadu 
z patchouli nabízí velký potenciál k omezení 
množství dřeva, které je na destilaci potřeba, čímž 
se zvýší výnosy a sníží spotřeba dřeva. 

Na území Acehu se rozkládá Národní park Gunung 
Leuser, chráněný prales s rozlohou 7 927 km2. 
Pralesům, které se často nazývají plícemi světa, 
hrozí neustálé nebezpečí ilegální těžby dřeva a 
rozšiřování plantáží. KINA chce vyvinout metody 
opětovného zpracování biomasy z patchouli, čímž 

se sníží spotřeba dřeva a poptávka po ilegálně 
kácených stromech.

Můžete blíže představit jednotlivá družstva 
sítě KINA?

Všechna čtyři družstva jsou nezávislá a mají svůj 
vlastní management. Spolupracují, aby naplnila 
velké objednávky, ale mohou jednat nezávisle na 
sobě. Nacházejí se v různých částech Acehu,  
a tak má patchouli z každé z oblastí svůj jedinečný 
charakter.

Existují v síti KINA také příležitosti pro ženy?

Ano. Například manažerkou kanceláře družstva 
v Aceh Jaya je žena, jménem Safrina. Pracuje jako 
prostředník mezi pěstiteli a zákazníky. Vyjednává 
cenu a množství a také spolupracuje s pěstiteli, aby 
se splnily všechny objednávky. Safrina pochází  
z Acehu a je příkladem přirozeného vůdce.  
S Charitou ČR začala spolupracovat před třemi 
roky jako polní asistentka – učila pěstitele novým 
metodám. Její talent a potenciál neunikly pozornosti, 
a tak se Safrina probojovala pozicemi v KINA a dnes 
je jednou z nejdůležitějších osob v jejím manage-
mentu. Je nedílnou součástí družstva KINA, která jí 
dává příležitost věnovat se a pomáhat své komunitě 
a zároveň naplnit svůj osobní potenciál. Spolupráce 
s KINA nabízí možnost podpořit výjimečné lidi, kteří 
mají co do činění s esenciálními oleji.

Pačule obecná (Pogostemon cablin) 

je tropická bylina z čeledi hluchavkovitých, dorůstající výšky okolo 70 cm. 
Květy jsou malé, světle růžové-bílé. Rostlina pochází z tropických oblastí 
Asie a nyní je rozsáhle pěstována zejména v Číně, Indii, Indonésii, Malajsii, 
na Filipínách a ve Vietnamu. Vůně pačuli je silná, proto je již používána 
po staletí v parfémech. Využívá se k tvorbě vůně také pro výrobky jako 
papírové ručníky, prací prostředky, osvěžovače vzduchu a různé vonné 
tyčinky. 

Olej Pačule obecné (Pogostemon cablin) se získává z vysušených fermen-
tovaných listů. Doba, do kdy pačuli na polích vyroste, se pohybuje mezi 
šesti a desíti měsíci. Poté se sklízí – listy a stonky se usuší a nakrájí 
na malé kousky. Z usušených listů a stonků se vytahuje extrakt parní 
destilací, čímž se získá zlatavě zbarvený esenciální olej používaný ve 
výrobě kosmetiky, vůní a čisticích prostředků. Aceh byl dříve světovou 
špičkou ve výrobě pačuli, nicméně třicet let trvající občanský konflikt  
a tsunami z roku 2004, které přišlo z Indického oceánu, se velkou měrou 
podílely svými negativními vlivy na produkci esence v tomto regionu. 
Přestože se odborníci shodují, že vůně, čistota a obsah alkoholu jsou  
v pačuli pěstované v Acehu nadprůměrné kvality, musí průmysl zpracující 
pačuli v Acehu vzdorovat silné konkurenci doma i za hranicemi Indonésie. 
V Acehu spadl světový podíl na produkci pačuli z původních devadesáti 
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KINA Aceh Jaya

Aceh Jaya se nachází na západě Acehu, kde tsunami 
zničla v roce 2004 celé pobřeží a 80% populace 
hlavního města Calang tehdy zahynulo. Na Aceh 
Jaya se zaměřila velká část obnovovacích aktivita 
díky tomu má teď nejlepší silnice a infrastrukturu  
v Acehu. Nachází se zde velmi aktivní družstvo, 
které už zajistilo velké objednávky pro domácí 
zákazníky. KINA je v tomto regionu ve spojení  
s velkým počtem pěstitelů, vyrábí olej v kotlích  
z nerezové oceli a nakupuje tradiční olej. Pracovníci 
družstva jsou aktivní a ochotni jej podpořit.

KINA Aceh Barat

Aceh Barat se nachází na jih od Aceh Jaya a také 
bylo těžce postiženo tsunami. V této oblasti se sice 
patchouli tradičně nepěstovalo, ale získává zde na 
oblíbenosti. Vedení zdejšího družstva je aktivní  
a má smysl pro podnikání. KINA v Aceh Barat našla 

kreativní řešení omezeného množství patchouli, 
které se dá sklidit a zvládá dodržovat smlouvy od 
listopadu 2012.

KINAS Aceh Selatan

Aceh Selatan tvoří jižní oblast podél západního 
pobřeží Acehu. Oblast nebyla přímo postižena 
tsunami, ale stala se ohniskem ozbrojeného 
konfliktu mezi indonéskou vládou a Hnutím za 
svobodný Aceh (GAM). I když je tento region 
domovem neproduktivnějších pěstitelů patchouli 
v Acehu, konflikt jim zabraňoval pole obdělávat. 
KINAS s nadšením směřuje k cíli přivést průmysl 
založený na zpracování patchouli zpátky, a obnovit 
tak výrobu patchouli ve dříve světově známém 
Aceh Selatan. Díky nezaměnitelnému aroma  
a vysokým hodnotám obsaženého alkoholu, mezi 
30 a 36 %, se KINAS nabízí velké možnosti. Družstvo 
je dvakrát větší než v Aceh Jaya a v Aceh Barat a má 
jedenáct destilačních jednotek. 

KING Gayo Lues

Vysoko v horách nad kávovníkovými plantážemi se 
rozléhá oblast Gayo Lues ve své nedotčené kráse. 
Gayo, které je domovem chráněných pralesů  
a neobvyklých divoce žijících živočichů a rostlin, je 
obdařeno patchouli nejvyšší kvality na světě. Jeho 
aroma je čisté a svěží beze stopy zeminy. KING má 
jedenáct nádob a jeho členové mohou destilovat 
také citronelu. 

Lidé z Gayo patří k jedinečné etnické skupině, 
která má svůj vlastní jazyk. Členové si zvolili pro 
své družstvo název KING, které v jazyce Gayo 
znamená „silný“, aby upozornili na nezávislost 
družstva a obyvatel místní vrchoviny. Družstvo má 
sice mladé a nadšené vedení, ale izolace a nedo-
konalá infrastruktura v Gayo jim práci přeci jen 
moc neusnadňuje. Existence KINGu je v Gayo Lues 
opravdu zapotřebí. Prozatím vše nasvědčuje tomu, 
že by KING mohl mít nemalý vliv na snížení chudoby. 

Charita Česká republika (CCR)

Charita Česká republika (CCR) je nezisková nevládní 
organizace se sídlem v Praze, České republice.  
Je členem sítě katolických charit Caritas Inter-
nationalis. Charita ČR působí v Indonésii s cílem 
nabídnout pěstitelům nové metody a zvýšit 
kapacity managementu a administrativy mezi 
pěstiteli. Usiluje o to, aby se zvýšil příjem chudých 
pěstitelů a snížila se chudoba díky zavedení 
opatření pro udržitelný zemědělský management. 

V Acehu je aktivní již od roku 2005 a je registrována 
indonéským ministerstvem sociálních věcí. V roce 
2010 obdržela pro Aceh grant od Multi-Donor Fund 
(MDF), který měl pomoci posílit ekonomické příle-
žitosti pěstitelů patchouli v Acehu. 

Aby se přiblížila tomuto cíli, založila Charita Česká 
republika výrobní družstva patchouli v Aceh 
Jaya, Aceh Barat, Aceh Selatan a Gayo Lues. Díky 
projektu bylo rozdáno 34 nerezových destilačních 

jednotek a každé družstvo 
dostalo kancelář a výrobní 
centrum zvané Nilam Business 
Center (NBC). Síť čtyř družstev 
se jmenuje KINA, Koperasi 
Industri Nilam Aceh, systém 
podpory průmyslu zpracujícího 
pačuli v Acehu. 

www.caritasczech.org

téma téma



15

seriál

14

„Stromy jsou básně, které země píše do nebe.“
Kahlil Gibran, libanonský malíř, básník a spisovatel

seriál

Úloha stromů

Stromy vždy zaujímaly v životě lidí významné 
a nezastupitelné místo a tvořily jejich nedílnou 
součást. Je zajímavé nahlédnout do minulosti, kdy 
byli lidé se stromy spjati více než je tomu dnes. 
Stromy byly často vysazovány účelově, například 
mezi stodolami, aby bylo zabráněno rychlému šíření 
ohně v případě požáru, jako ochrana z návětrných 
stran anebo na návsi k vytvoření příjemného místa 
k odpočinku. 

Stromy v krajině

V krajině se stromy často vysazovaly jako orientační 
body. Vznikala tak stromořadí podél cest, aleje 
vedoucí k zámkům apod. Pod korunami stromů 
se konala i kázání a unavení lidé si mohli v jejich 
stínu odpočinout. Stromy se staly také před-
mětem uctívání, Slované spolu s Římany a Řeky 
tak například uctívali dub, bříza u Slovanů symbo-

lizovala jarní sílu. Lípa, která v naší zemi dosáhla 
velké oblíbenosti, se později stala naším Národním 
stromem. 

Zvyky

Se stromy je spojena také řada zvyků, z nichž se 
některé dochovaly dodnes. Je tomu tak například  
u zasazení stromu při narození dítěte. Strom  
s dítětem rostl a byl symbolem jeho životní síly. 
Takový strom byl často nazýván „stromem života.“ 
Při narození dcery se zpravidla vysazovaly hrušně či 
topoly, při narození syna jabloně. 

Arboretum

Arboretum, z latinského slova arbor = strom, je 
parková sbírka živých dřevin, respektive bota-
nická zahrada specializující se na výzkum a pěstění 
dřevin. Tradice zakládání arboret spadá do období 
renesance, kdy se v zámeckých parcích začaly 

objevovat první exotické druhy dřevin. Tyto sbírky 
dřevin se postupně rožšiřovaly. Nejstarším arbo-
retem na světě je Arboretum Trsteno, založené  
v roce 1492 v Chorvatsku poblíž města Dubrovník. 
Většina současných arboret vznikla v 19. a 20. 
století. 

Arboretum Dagmar a Václava Havlových

Václav Havel se v letech 1989 až 2003 jako 
prezident České republiky zásadním způsobem 
zapsal do evropské historie. Společně se svou ženou 
Dagmar získal během svého veřejného působení 
celou řadu vzácných dřevin od významných 
světových osobností. Ojedinělá sbírka stromů 
vznikla v zámeckém parku v Lánech díky aktivitě 
jeho choti Dagmar Havlové, která o sbírku 
pečovala. Tato sbírka dřevin byla posléze přenesena 
do komplexu ekologických zahrad Botanicus 
v Ostré u Lysé nad Labem. Tak vznikl projekt 
Arboreta Dagmar a Václava Havlových. Živá kolekce 

ZAHRADY BOTANICUS
Arboretum
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dřevin se stále rozrůstá. Mezi desítkami osobností, 
které přispěly „svým stromem“ najdeme například 
Hillary Clintonovou, Christiane Herzog, manželku 
německého prezidenta, nebo Tomáše Baťu.

Idea a poslání 

Arboretum Dagmar a Václava Havlových před-
stavuje nejen jedinečnou botanickou sbírku 
dřevin, ale má i svůj kulturní a historický význam. 
Připomíná nám i příštím generacím nejen dobu 
minulou a významné osobnosti, ale i okamžiky, 
které by – prostřednictvím symbolicky vysazených 
stromů – neměly být zapomenuty. Arboretum je 
místem setkání i rozsáhlou botanickou zahradou 
určenou k výzkumu i odpočinku. Svým významem 
přesahuje hranice České republiky. Posláním 
Arboreta je nejen rozvíjet sbírku stromů, ale  
v širším slova smyslu šířit ideje poznání přírody  
a odpovědného přístupu ke krajině a ekosystému  
v srdci Evropy. 

OSOBNOSTI A JEJICH STROMY

Prince Charles  
buk lesní (Fagus sylvatica L.' Aspleniifolia')

Christiane Herzog 
jinan dvoulaločný (Ginkgo biloba L.)

Souha Arafat  
olivovník evropský (Olea europaea L.)

Eliška Balzerová 
natalská švestka (Carissa grandiflora 
(E. Meyer) A. DC.)

Tomáš Baťa 
javor červený (Acer rubrum L.)

Diana Fowler LeBlanc  
(manželka generálního guvernéra Kanady) 
borovice vejmutovka (Pinus strobus L.)

Aina Ulmane  
(manželka prezidenta Lotyšské republiky)  
smrk bílý (Picea glauca (Moench) Voss

Lidra Meidani (manželka albánského prezidenta)  
šácholan obvejčitý (Magnolia obovata Thunb.)

Ólafur Ragnar Grimsson  
(prezident Islandu) 
bříza pýřitá (Betula pubescens Ehrh.)

Její Veličenstvo královna Paola  
(Belgické království)  
lípa stříbrná (Tilia tomentosa Moench)

Ahmet Necdet Sezer  
(prezident Turecké republiky)  
tis červený (Taxus baccata L.)

Bernadette Chirac‘ 
šeřík obecný (Syringa vulgaris L.' Charles Joly')

Jan Kristofori 
kaštanovník setý (Castanea sativa L.)

Ivan a Helena Klímovi 
jedle korejská (Abies koreana Wils.)

Lee Teng – hui (prezident Taiwanu)  
hlavotis (Cephalotaxus wilsoniana Hayata)

Ludvík Vaculík 
slivoň švestka (Prunus domestica L.)

Pavel a Jelena Kohoutovi 
dub červený (Quercus rubra L.)

seriál

17
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Čeleď: hluchavkovité (Lamiaceae)

Charakteristika: vytrvalé byliny s poléha-
vou nebo vystoupavou lodyhou, vstříc-
nými, zakulacenými listy a světle růžo-
vými, červenými či nachovými drobnými 
květy uspořádanými do hroznů. Kvetou 
od května do září. Stonek tymiánu dřev-
natí.  

Rozšíření: téměř celá Evropa, severní 
Afrika, Sibiř až po Zabajkalsko. Rostou 
převážně na suchých travnatých stráních, 
písčinách, teplých vápencových podkla-
dech, stepích, ale i loukách a mezích. 

Historie: rodové jméno Thymus je odvo-
zeno od řeckého slova „thumos“ ( vůně) , 
nebo „thymos“ ( odvaha). Staří Egypťané 
používali mateřídoušku k balzamování 
zesnulých. Ve středověku byla mateří-
douška používána do kadidla na vykuřo-

vání a připravoval se z ní posilující nápoj.   
Pěstování: nenáročné byliny, vyžadují 
dostatek slunce a propustnou půdu. 
Hlavně pro tymián je typické dřevna-
tění stonků, proto rostliny pravidelně po 
odkvětu stříháme několik centimetrů nad 
zemí. 

Použití: sbíráme mladé kvetoucí nedřev-
naté části rostliny, lístky lze sbírat v průběhu 
celé vegetace. 

Vnitřní použítí (formou čaje): podpora 
zažívání, proti nadýmání, snížení nespa-
vosti, s medem proti dusivému kašli a 
nachlazení, zbavuje svalových bolestí, 
tlumí menstruační bolesti a zlepšuje psy-
chickou kondici.

Zevní použití 
(formou obkladů, koupelí): na kožní one-
mocnění, rány, dýchací potíže, celkové 

povzbuzení organismu.

V kuchyni: pestré využití - do nádivek, 
sekaného masa a pikantních pokrmů, 
polévek, omáček, do hrachových a 
fazolových pokrmů, ke zvěřině, drůbeži i 
rybám, do bylinkových másel, k zelenině 
a salátům. 

V kosmetice: odvar z listů použitý do 
koupele podporuje krevní oběh, zlep-
šuje stav pokožky, oplachování vlasové 
pokožky zbavuje lupů.

Zajímavost: mezi nejznámější a při vaření 
nejpoužívanější druhy se řadí tymián 
obecný (mateřídouška dymián) a tymián 
citronový (mateřídouška citronová). 

Mateřídouška a Tymián   
(Thymus sp.) 

OBJEVUJEME SVĚT ROSTLIN
s Danou Hradeckou

svět rostlin
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MATEŘÍDOUŠKA NEBO TYMIÁN?

Rod Thymus v sobě zahrnuje druhy a poddruhy, 
které se od sebe liší nejen tvarem listů a květen-
stvím, ale i vůní a chutí a které je mnohdy obtížné 
od sebe rozeznat. V taxonomii z důvodu variability 
tohoto rodu panují stále nejasnosti. Thymus je 
společné rodové jméno pro mateřídoušku i tymián. 
Tymián pochází ze Středomoří a na rozdíl od našich 
domácích druhů mateřídoušky má dřevnatějící 
lodyhy a nachové květy. O tom, jak obtížné je 
jednotlivé druhy od sebe odlišit, se můžete přijít 
sami přesvědčit k nám do Klášterní zahrady, kde na 
14-ti vyvýšených záhonech pěstujeme hned několik 
různých druhů: 

• THYMUS POLEGIOIDES 'FOXLEY'
  kobercový vzrůst, mrazuvzdorná s bíle  
 panašovaným listem a vůní klasického tymiánu,  
 málo kvete. 
• THYMUS SERPYLLUM 'PSEUDOLANUGINOSUS'
 přezimuje dobře, v zahuštěném porostu přes léto  
 trpí houbovými chorobami, ale dobře regeneruje,  
 kvete tmavě růžově, vůně tymiánu,  

 nezahuštěné porosty. 
• THYMUS PRAECOX 'ALBIFLORUS'
 čistě bílý květ, vůně tymiánová, choulostivá  
 k houbovým chorobám, hůře regeneruje,  
 nezahuštěné porosty.
• THYMUS CITRIODORUS 'ARCHEPS GOLD'
 vůně tymiánu se slabě citronovým nádechem,  
 nenáročný na půdu, ale v těžších půdách lépe  
 roste, bujně rostoucí, přezimuje dobře,  
 netrpí chorobami. 
• THYMUS GREEPING LEMON
  vůně citrónová, silně omrzá, ale dobře regeneruje,  
 chorobami netrpí, lehčí půdy.
• THYMUS GOLDEN LEMON
 omrzá jen při silných zimách, houbovými  
 chorobami netrpí, vůně tymiánová.
• THYMUS VULGARIS 'SILVER POSIE'
 keřovitý, bíle panašovaný list, vůně tymiánu, silně  
 omrzá až vymrzá, špatně regeneruje (u nás živoří).
• THYMUS VULGARIS
 bezproblémový klasický tymián
• THYMUS SERPYLLUM 'DOONE VALLEY'
 citronová vůně, citlivý na mráz, hůře regeneruje,  
 list zelenožlutý.

• THYMUS SERPYLLUM 'MINIMUS'
  silně trpí houbovými chorobami, udržovat  
 nezahuštěný porost, květ růžový, kompaktní  
 s drobnými lístky, pouze dekorativní,  
 není vhodný pro kulinářské využití.
• THYMUS SERPYLLUM 'LONGICAULIS'
 bujně rostoucí, netrpí houbovými chorobami,  
 nenáročná, květ růžový, rychle zahušťuje prostor,  
 vůně lehce citrónová.
• THYMUS SERPYLLUM 'ALBUM'
 květ bílý, trpí houbovými chorobami, přezimuje  
 dobře, kobercová, nízko při zemi.
• THYMUS SERPYLLUM 'PINK CHINT'
  houbovými chorobami trpí málo, ale pokud je má,  
 tak špatně regeneruje, pomalu se rozrůstá,  
 slabě voní.
• THYMUS SERPYLLUM 'COCCINEUS' 
 nenáročný, dobře přezimuje

svět rostlin
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téma

esenciální oleje

22

Řebříček obecný 
Achillea Millefollium

Čeleď: Asteraceae - hvězdicovité

Všeobecný popis: vytrvalá bylina, dorůs-
tající do výšky až 1 m, s přímou, nahoře 
větvenou lodyhou s peřenosečnými listy 
a bílými nebo bleděrůžovými drobnými 
květy.

Původ: pochází zejména z Euroasie; 
zdomácněl také v Severní Americe. Nyní 
ho lze nalézt v oblastech s mírným pod-
nebím po celém světě. Olej se destiluje 
zejména v Německu, Maďarsku, Francii, 
ale také v USA a Africe.

Ostatní odrůdy: má velmi mnoho druhů. 
Mezi ostatní druhy patří Achillea ligustica 
nebo Achillea moschata, ze kterých se 
také produkuje esenciální olej obsahující 
převážně cineol.     

Tradiční medicína: prastarý bylinný 
lék, který se používá při léčbě mnoha 
onemocnění, jako jsou dýchací potíže, 
horečky, zažívací problémy, nervové 
napětí a zevně na bolestivé rány, vyrážky 

a jiná poranění. V Číně se používá 
zejména při menstruačních obtížích a na 
hemeroidy. V Norsku se pak používá také 
při revmatismu.

Účinky: protizánětlivý, proti revmatický, 
antiseptický, antispazmický, adstrin-
gentní, napomáhá při zažívání, usnadňuje 
odkašlávání, stomachický, posilující.

Extrakce: esenciální olej se získává parní 
destilací ze sušené byliny.

Charakteristika: tmavě modrá nebo 
olivově zelená tekutina se svěží, bylinnou 
vůní. Dobře se mísí s cedrovým dřevem, 
borovicí, heřmánkem, vetiverem a lišej-
níkem.

Základní složky: azulen (až 51 %), pineny, 
caryophyllene, borneol, terpineol, cineol, 
bornyl acetate, kafr, sabinen, thujon  
a mnoho dalších.

Bezpečnostní data: netoxický, nedráž-
divý. U některých citlivých jedinců může 

vyvolat alergii. 

Použití v aromaterapii:
Pokožka: akné, popáleniny, řezná pora-
nění, ekzém, mytí vlasů (podporuje jejich 
růst), záněty, vyrážky, jizvy, křečové žíly, 
různá poranění.
Pohybové ústrojí (svaly a klouby): arte-
rioskleróza, artritida, trombóza.
Trávicí ústrojí: zácpa, křeče, nadýmání, 
hemeroidy, poruchy trávení.
Genitourinární systém: amenorea, dys-
menorea, zanět močového měchýře  
a jiné infekce.
Imunitní systém: nachlazení, chřipka.
Nervový systém: hypertenze, nespavost, 
stres.

Ostatní použití: příležitostně se používá 
při výrobě farmaceutických koupelových 
přípravků na potíže s pokožkou. Občas se 
také přidává do parfémů a vod po holení. 
V potravinářském průmyslu se používá 
jako dochucovadlo některých alkoholic-
kých nápojů.

oleje
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bio Botanicus
bio Botanicus

Představujeme novou řadu výrobků Botanicus Bio 
Organic. Zahrnuje jak koupelové a sprchové gely  
s esenciálními oleji, tak tekutá i běžná mýdla  
s esenciálními oleji. Všechny charakterizuje vysoký 
podíl přírodních a bio složek. Projděte a vyzkoušejte 
si naši novou řadu. Tato řada je nyní k dostání  
v našich obchodech. 

99 % přírodních látek
20 % bio surovin

RŮŽE
Koupelový a sprchový gel s vysokým obsahem 
přírodních látek a bio surovin. Gel obsahuje směs 
esenciálních olejů palmarosa, gerania, kafrovníku, 
lemongrass, růže, hřebíčku a borovice.

NEROLI
Koupelový a sprchový gel s vysokým obsahem 
přírodních látek a bio surovin. Gel obsahuje směs 
esenciálních olejů kafrovníku, pomeranče, petit-
grain, palmarosa a jasmínu.

MĚSÍČEK
Koupelový a sprchový gel s vysokým obsahem 
přírodních látek a bio surovin. Gel obsahuje směs 
esenciálních olejů santalového dřeva, cedrového 
dřeva, šalvěje, violky a aksamitníku.

POMERANČ
Koupelový a sprchový gel s vysokým obsahem 
přírodních látek a bio surovin. Gel obsahuje směs 
esenciálních olejů pomeranče, lime, bergamotu, 
mandarinky, petitgrain a lemongrass.

BIO
koupelové a sprchové gely s esenciálními oleji
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100 % přírodních látek 
23 % bio surovin

LEVANDULE 
Tekuté mýdlo s vysokým obsahem přírodních látek 
a bio surovin. Mýdlo obsahuje směs esenciálních 
olejů lavandinu a levandule.

GERANIUM
Tekuté mýdlo s vysokým obsahem přírodních látek 
a bio surovin. Mýdlo obsahuje směs esenciálních 
olejů gerania, santalového dřeva, palmarosa, kaf-
rovníku, máty, lemongrass a borovice.

MÁTA PEPRNÁ
Tekuté mýdlo s vysokým obsahem přírodních látek 
a bio surovin. Mýdlo obsahuje směs esenciálních 
olejů máty peprné, cedrového dřeva, lavandinu  
a rozmarýny.

YUZU
Tekuté mýdlo s vysokým obsahem přírodních látek 
a bio surovin. Mýdlo obsahuje směs esenciálních 
olejů mandarinky, tanžerínky, citroníku, yuzu, 
eucalyptu, pomeranče a tymiánu.

BIO
tekutá mýdla s esenciálními oleji

99 % přírodních látek
83 % bio surovin

S BAMBUCKÝM MÁSLEM
A BABASSU OLEJEM
Luxusní mýdlo vhodné pro vyzrálou pleť při péči  
o ruce a obličej, obsahující jemný olej babassu  
a směs zklidňujících a regeneračních esenciálních 
olejů heřmánku, frankincense a růže.

S BAMBUCKÝM MÁSLEM
A KUKUI OLEJEM
Mýdlo vhodné na suchou, popraskanou a citlivou 
pleť se zjemňujícím olejem kukui a směsí osvěžují-
cích a stimulujících esenciálních olejů vetiver  
a bobkového listu.

S BAMBUCKÝM MÁSLEM
A LEVANDULÍ
Mýdlo se zklidňujícím a utišujícím účinkem vhodné 
pro všechny typy pleti, obsahující bambucké máslo 

a směs esenciálních olejů, včetně různých druhů 
levandule.

S BAMBUCKÝM MÁSLEM
A MORINGA OLEJEM
Mýdlo určené pro péči o unavenou a mastnou pleť 
s obsahem hydratačního a vyživujícího moringa 
oleje doplněného směsí esenciálních olejů korian-
dru, aksamitníku a fenyklu.

S BAMBUCKÝM MÁSLEM
A ŠVESTKOVÝM OLEJEM
Ideální mýdlo pro jemnou pokožku při péči o obličej, 
ruce a tělo. Obsahuje na vitamíny bohatý švestkový 
olej a směs zklidňujících esenciálních olejů bazalky, 
majoránky a japonského citronu.

DĚTSKÉ S HEŘMÁNKEM
A MĚSÍČKEM
Mýdlo speciálně určené pro péči o citlivou dětskou 
pokožku. Jemný babassu olej je doplněn rostlinným 

glycerinem a esenciálními oleji z heřmánku  
a měsíčku.

S KAKAOVÝM MÁSLEM
A NEROLI
Mýdlo vhodné pro všechny typy pleti s obsahem 
zjemňujícího a obohacujícího kakaového másla  
a směsí esenciálních olejů neroli, petitgrain, pome-
ranče a gerania.

S MANDLOVÝM OLEJEM
A RŮŽÍ
Luxusní mýdlo vhodné pro všechny typy pleti, obsa-
hující zjemňující a hydratační mandlový olej  
a směs esenciálních olejů, včetně bulharské růže 
Otto a růžového dřeva.

S OLIVOVÝM OLEJEM
A HEŘMÁNKEM
Mýdlo vhodné pro všechny typy pleti, zvláště pro 
její posílení a zjemnění. Olivový olej je doplněn 
směsí esenciálních olejů heřmánku římského, heř-
mánku marockého a ylang ylang.

BIO
mýdla

bio Botanicusbio Botanicus
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vaříme 
s ThinkFood.cz 

Dýně je lidový název nejčastěji pro tykev turek nebo 
tykev velkoplodou. Obvykle se jedná o zeleninu 
oranžové barvy z čeledi tykvovitých. Do Evropy 
se dostala koncem 15. století během španělských 
kolumbovských výprav. Listy jsou nedělené nebo 
dlanitě laločné. Plodem je bobule různého tvaru  
a zabarvení. Z 90% obsahuje vodu a důležité mine-
rální látky (železo, hořčík, draslík, sodík), dále pak 
obsahuje alfa a beta karoten. Nejčastěji se u nás 
pěstují dýně náležící do dvou botanických druhů,  
a to dýně obecná a dýně velkoplodá. K dýni obecné 
patří například známé zelené, žluté i vícebarevné 
cukety, patizony, nazývané někdy v zahraničí 
dle svého tvaru „UFO-dýně“, dále oblíbená dýně 
špagetová, jejíž dužina se po uvaření vcelku 
rozpadá na „špagety“, a také typy dýně olejné, jež je 
pěstovaná především pro sklizeň olejnatých semen 
bez tvrdé slupky. K dýni velkoplodé patří například 
stále populárnější a v poslední době hojněji 
pěstovaná dýně „Hokkaido“, ale také třeba známá 
dýně „Pečárka“ ze Slovenska.

DÝŇOVÁ POLÉVKA 

Jednoduchý, ale chutěmi nabitý krém zaručeně 
nezklame. Čím více druhů dýní do něj použijete,  
tím bude polévka chutnější. Přidáte-li ještě parma-
zánový krutón a do křupava opražené lístky šalvěje, 
zažijete krásnou kulinářskou chvilku.

Ingredience 
2 kg dýně (Hokkaido, máslová…) 
2 l kuřecího vývaru 
2 mrkve 
2 řapíky celeru 
2 červené cibule 
½ chilli papričky 
4 stroužky česneku 
2 snítky rozmarýnu 
pár šalvějových lístků 
1 ciabatta 
kus parmazánu 
mořská sůl 
čerstvě mletý pepř 
olivový olej 
 
Příprava 
Oloupanou mrkev, celer, česnek, cibuli a chilli 
posekejte v robotu nahrubo. Do velkého, opravdu 

velkého hrnce nalijte asi deci olivového oleje. 
Dovnitř naskládejte šalvějové lístky a pod kotlem 
zatopte. Opražte po obou stranách šalvěj, pak ji 
rychle a opatrně vytáhněte velkou pinzetou  
a dejte ji osušit na kus kuchyňské papírové utěrky. 
Do hrnce s šalvějí ovoněným olejem dejte asi na 
7 minut orestovat nasekanou zeleninu, přidejte 
otrhané snítky rozmarýnu a připravte dýně. Pro 
lepší chuť použijte více druhů, třeba máslovku, 
Hokkaido, muškátovou… Rozpůlené, neoploupané 
tykve zbavte semen a okrajů a pokrájejte je 
kousky. Nemusí být malé, tak střední. Přidejte je 
k orestované zelenině, promíchejte a vše zalijte 
dvěma litry vývaru. Přidejte sůl, mletý pepř a hrnec 
přiklopte. Vařte asi 30 minut, dokud nebude dýně 
měkká. V mezičase si připravte parmazánové 
krutóny. Ciabattu nakrájejte zešikma na plátky.  
Ty pokapejte olivovým olejem a z obou stran 
postrouhejte parmazánem, prsty ho do pečiva 
trochu zatlačte. Krutóny opékejte do zlatova. 
 
Uvařenou dýni umixujte tyčovým mixérem do 
hladka, mixování neuspěchejte. Polévku naserví-
rujte do misky, zakápněte ji olivovým olejem, jako 
loďku navrch položte parmazánový krutón, jejíž 
plachty budou tvořit opražené lístky šalvěje.

DÝŇOVÝ PODZIM 
s ThinkFood.cz  

vaříme s ThinkFood.cz
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SALÁT S DÝNÍ A PROSCIUTTEM
 
Kombinaci dýně a uzeniny jsem viděla v Rakousku, 
kde dýni pečou, lehce marinují v kvalitním vinném 
octě, a pak ji přidají do salátu s pečenými paprikami 
a domácí tlačenkou. Výborná kombinace, stejně 
jako tahle s prosciuttem a ovčím sýrem pecorino. 
Zkuste pecorino etrusco, který je výrazný, s červe-
ným povrchem díky potírání rajčatovým protlakem 
s mlékem. Pokud nemáte rádi typickou chuť ovčího 
mléka, nemusí vám tento sýr sednout. Nechte si 
proto v obchodě raději poradit, případně můžete 
pecorino nahradit parmazánem.

Ingredience 
1 dýně (máslová nebo Hokkaido) 
100 g pecorina 
1 lžička koriandrových semínek 
1 lžička celého černého pepře 
1 lžička hrubé mořské soli 
1 sušená chilli paprička 
hrst rukoly 
balsamico 
olivový olej 

Příprava 
Troubu předehřejte na 190 stupňů. Dýni přepulte 
a vyjměte z ní semena. Nevyhazujte je, ale odložte 
stranou. Neoloupanou dýni nakrájejte na čtvrtky  
a vložte je do pekáčku spolu se semeny. Pokropte 
vše olivovým olejem. Ve hmoždíři roztlučte lžičku 
koriandrových semínek, černého pepře, hrubé 
mořské soli a jednu sušenou chilli papričku. Směs 
nasypte na dýni a rukama promíchejte. Pečte ji  
v troubě tak 30 minut, ale klidně přidejte pár minut 
navíc, aby byly čtvrtky dýně pěkně ožehlé.

Na velký oválný talíř naskládejte ledabyle plátky 
prosciutta. Na ně naložte horkou opečenou dýni 
a opražená semínka a vše posypte hoblinami 
pecorina. Přidejte pár lístků rukoly a zakápněte 
salát olivovým olejem a pár kapkami balsamica. 
Ciabatta jako příloha a bílé víno.

vaříme s ThinkFood.cz
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DÝŇOVÉ NOKY & STEAK

Připravila jsem noky z pečené dýně a rožněnou 
hovězí kulatou plec. Dýňové noky jsou v podstatě 
mash, šťouchanice, která je jen zformovaná do 
tvaru noků. Hovězí plec jsem zkusila připravit  
s malým trikem šéfkuchaře Tondy Bradáče z 
Laboratorio, Scuola di cucina. Kulatá plec je v celku 
poměrně velký kus hovězího svalu. Po naporcování 
masa vzniknou krásné, vysoké steaky, které je třeba 
pěkně propéct, avšak nespálit je a nevysušit.  
Jak na to?  

Ingredience 
4x steak z kulaté plece 
1 dýně Hokkaidó 
2 mrkve 
2 petržele 
palice česneku 
pár snítek tymiánu 
1 lžíce másla 
olivový olej 
hrubá mořská sůl 
čerstvě mletý pepř

Příprava 
1. Dýni Hokkaidó rozpulte (nechápu, proč se říká, 
že je nějaký zapeklitý úkol, rozlousknout oříšek 
mi přijde brnkačka oproti zápasu s přepůlením 
dýně… no nic). Vydlabejte semena a obě půlky 
nakrájejte na čtvrtky. Mrkve a petržele oloupejte 
a nakrájejte je na špalíčky. Palici česneku rozbijte 
na jednotlivé neoloupané stroužky a jeden za 
druhým pak trochu rozmáčkněte plochou stranou 
nože. Všechnu zeleninu vložte do pekáčku, dobře ji 
osolte hrubou mořskou solí, přidejte špetku pepře, 
otrhané snítky tymiánu a dobrou dávku olivového 
oleje. Pekáčem zatřeste, ať se zelenina rovnoměrně 
okoření. Pekáč přetáhněte dvojitou vrstvou alobalu 
a dejte zeleninu péct do trouby na 200 stupňů na 
30 minut. Do trouby si dejte k dýni také předehřát 
plech na steaky.

2. Dýni dejte zhruba 20 minutový náskok a pojďte 
na maso. Steaky o pokojové teplotě rozložte na 
pracovní desku. Omrkněte je, zda jsou po celé ploše 
stejně vysoké. Pravděpodobně nebudou. Vyrov-
nejte maso každého steaku jemnými údery pěstí 
a pak ho prsty zpět urovnejte a svažte po obvodu 
provázkem, aby si při pečení uchovalo tvar. Steaky 
dobře z každé strany opepřete čerstvě namletým 

pepřem a potřete je olivovým olejem. Rozpalte 
grilovací pánev a zprudka steaky zatáhněte tak, aby 
chytly barvu a vzorek pánve. Stačí z každé strany 
tak 2 minuty.

3. Dýni vytáhněte, z pekáče sejměte fólii a odložte 
ho stranou. Vyndejte také nahřátý plech a steaky 
na něj z pánve přendejte. Kápněte na maso ještě 
trochu olivového oleje, na každý steak položte 
větvičku tymiánu a dejte plech s masem do trouby. 
Snižte teplotu na 190 stupňů a pečte dalších 10 – 12 
minut (záleží na tom, jak propečené maso chcete).

4. Připravte si hrnec. Mrkve a petržel do něj lžící 
přendejte. Upečenou dýni také šoupněte do 
rendlíku. Česnekové stroužky vymačkejte k dýni. 
Nezapomeňte z pekáčku vyškrábat také výpečky. 
K zelenině přidejte lžíci másla a cákanec olivového 
oleje a vše šťouchadlem umačkejte na hrubší kaši.

5. Z trouby vyndejte maso. Pomocí dvou polév-
kových lžic tvarujte ze zeleninové šťouchanice noky 
a pokládejte je rovnou na talíř. Mezi ně pak usaďte 
steak. Na závěr ještě kapka oleje a hrubá sůl na 
maso a dobrou s kobrou.

vaříme s ThinkFood.cz
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DÝŇOVÝ PÁJ

Dýňový páj je velmi specifická a ne úplně rychlá 
záležitost. Kořeněná chuť koláče není u nás moc 
oblíbená, zato ve Spojených státech amerických  
a v Kanadě je dýňový koláč vánoční a hallo-
weenskou klasikou. Na koláč je dobré použít jen 
některé druhy dýní. Ideální je máslovka, její dužina 
je po upečení měkká a šťavnatá. Rozhodně koláč 
nezkoušejte upéct z dýně Hokkaidó, ta má po 
upečení konzistenci pečených brambor a špatně se 
mixuje, respektive nejde umixovat… 

Ingredience 
280 g hladké mouky 
140 g másla 
špetka soli 
1 máslová dýně 
6 lžiček krupicového cukru 
javorový sirup 
½ lžička muškátového oříšku 
½ lžička mleté skořice 
½ lžička mletého zázvoru 
3 vejce 
200 ml smetany ke šlehání

Příprava 
1. Máslovou dýni podélně přepulte. Semínková 
hnízda jsou umístěna jen v hruškovité části dýně. 
Ta opatrně vydlabejte a dejte je stranou. Neolou-
panou dýni nakrájejte na čtvrtky a ty vložte do 
pekáčku. Přidejte po půl lžičce mleté skořice, 
mletého muškátového oříšku, mletého zázvoru, 
posypte čtvrtky dvěma lžičkami krupicového cukru 
a pokapejte je javorovým sirupem. Pekáček zakryjte 

dvojitou vrstvou alobalu a takto dýni pečte v troubě 
asi 30 – 40 minut, dokud nebude dužina měkká.

2. Těsto vypracujte z hladké mouky, másla, špetky 
soli a uložte ho na 30 minut do lednice. Semínka 
očistěte od zbylé dužiny, opláchněte je. Doporučuji 
průplach v drátěném sítu, krásně se o něj semínka 
obrousí. Nechte je okapat.

3. Upečenou dýni nechte trochu zchladnout. Těsto 
vyválejte a vložte ho do formy, přikryjte ho pečícím 
papírem a zatižte fazolemi. Přikrytý korpus pečte 
na 180 stupňů 10 minut, pak sejměte papír a nechte 
těsto ještě 5 minut zezlátnout.

4. Dýňovou dužinu vyškrabte z dílů pomocí lžíce  
a slupku vyhoďte. Na koláč je potřeba celkem 600 g 
dýňové dužiny. Tu vložte do mixéru, nezapomeňte 
vyškrábat také sladké výpečky z pekáče a umixujte 
vše na pyré. Následně do něj postupně přimíchejte 
metlou 3 vejce. Krém vlijte na předpečený korpus 
a koláč dopečte, stále při stejné teplotě přibližně 
dalších 35 minut.

5. Na řadu se dostávají konečně i semínka. Dosušte 
je kuchyňskou papírovou utěrkou a dejte je na 
plech vyložený pečícím papírem. Prsty je rozhrňte  
a posypte je zbylým cukrem. Jakmile vyndáte 
hotový koláč, strčte je na 10 minut do trouby 
upražit.

6. Porci koláče posypte semínky a přidejte vyšle-
hanou smetanu, do které kápněte malinko javo-
rového sirupu. Smetana zjemní kořeněnou chuť 
koláče.

vaříme s ThinkFood.cz

KDYŽ JÍDLO, TAK THINKFOOD.CZ

ThinkFood.cz je blog o všech skvělých ‚když‘ 
kolem jídla. Protože nejlepší jsou chvíle, když 
se něco děje. U sporáku, u stolu, s přáteli. 
ThinkFood.cz je blog o jídle, nad kterým 
přemýšlíte. Vařte, jezte…  
a přemýšlejte. ThinkFood založila Kateřina 
Obrazová. Blog pod jejím vedením připravuje 
Idealab. Zajímá nás kvalitní jídlo, suroviny 
a recepty, ale i širší souvislosti okolo jídla. 
Přidejte kvalitní design, fotografie a jste tady 
správně. www.thinkfood.cz
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PROGRAM AKCÍ 
PŘED PRODEJNOU V OSTRÉ
 

26.října 

ČARUJEME S DÝNĚMI

Dýně má opravdu bohaté využití. Nejen v kuchyni. 
I proto jsme pro vás připravili bohatou nabídku 
dýňovým pokrmů. Vyrobte si vlastní dekorace v 
různých podobách. Občerstvit se můžete mimo jiné 
i svařeným vínem nebo čajem z naší eko produkce.

Tato akce probíhá u našeho obchodu v Ostré od 
10:00 do 16:00 h. Historické centrum řemesel  
a umění a Bylinné zahrady jsou již zavřené.

7. a 14. prosince 2013  

ADVENTNÍ SETKÁNÍ

Jako každý rok slavíme v Ostré advent.

Přijďte k nám do prodejny Botanicus v Ostré nasát 
vánoční atmosféru a nad svařeným vínem nebo 
čajem spolu s tradiční vánočkou vyzkoušejte staro-
bylou výrobu svíček. Domů si pak můžete odnést 
vlastnoručně vyrobený svícen, věnec nebo origi-
nálně ozdobený perníček.

Tato akce probíhá u našeho obchodu v Ostré od 
10:00 do 16:00 h. Historické centrum řemesel  
a umění a Bylinné zahrady Botanicus jsou již 
zavřené.

 ZŮSTAŇTE S NÁMI V KONTAKTU

Vstupte do Klubu Botanicus na  
www.botanicus.cz nebo se k nám přidejte 
na Facebooku. Budeme Vás pravidelně 
informovat o našich novinkách a zasílat 
Vám tento časopis. Je to jednoduché: 
navštivte sekci Klub Botanicus na našich 
webových stránkách a registrujte se.  

program
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NOVÉ VITRÁŽE 
v Historickém centru řemesel  
a umění v Ostré
Na konci léta 2013 byly vytvořeny nové vitráže  
v našem Historickém centru řemesel a umění  
v Ostré. V některých domech v areálu byly do dře-
věných okenních rámů osazeny vitráže už dříve,  
a proto i tyto nové vitráže navazují a jsou navrženy 
v tradiční dobové podobě. 

Bylo použito hlavně čiré vitrážové sklo řady 
Wismach, které je sice současné, ale vyrábí se tak, 
aby odpovídalo podobě historického vitrážového 
skla. Vzory jednotlivých vitrážových plátů jsou ten-
tokrát odlišné pro každé stavení. Tkalcovskou dílnu 
zdobí vitráže s diamantovým členěním a například 

v tiskárně byl zvolený vzor Tudor, kde olověné nuty 
lemují geometrickou síť vytvořenou z prodlouže-
ných diamantových segmentů. 
Pro Věž s mincovnou byly navíc použity ručně 
vyrobené skleněné bucny, které připomínají svým 
tvarem ražené mince. 

novinky
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NOVÝ OBCHOD 
BOTANICUS V UNGELTU
Představujeme interiéry našeho nového obchodu 
v pražském Ungeltu. Druhý obchod (hned naproti 
našemu původnímu) jsme otevřeli na jaře tohoto 
roku a po několika měsících zkušebního provozu 
a ladění detailů nyní funguje v plném provozu. 
Prohlédněte si fotogalerii a navštivte náš obchod 
Ungelt II. 

Kontakt: Týn 640/2 (Týnský dvůr - Ungelt), 
110 00 Praha 1
Email: praha.tynskydvur@botanicus.cz
Otevírací doba: PO-NE 10:00 - 18:30 hodin

novinky
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