léto 2015 | číslo 21

21 |

OBSAH

2

léto 2015

05

Úvodem

06

Profil galerie DOX

14

Exotické suroviny – Tonka Bean

16

Esenciální oleje

22

Novinky v zahradách

24

Naše včelstva

26

Objevujeme svět rostlin

30

Naše výrobky – Výrobky z bahna Mrtvého moře

32

Recepty z Ostré

36

Centrum řemesel – Kamenické řemeslo

40

Program

ÚVOD
Vážení čtenáři
Světa Botanicus,
těsně před skončením školního roku a uprostřed začínajícího léta vám
představujeme druhé letošní vydání Světa Botanicus. Na několika desítkách
stran vás – jako každé čtvrtletí – zavedeme do našich zahrad v Ostré u Lysé
nad Labem, přiblížíme vám další z esenciálních olejů a rostlin, se kterými se
můžete u nás setkat. Buď ve formě našich výrobků nebo přímo v zahradách.
Představíme vám holešovický DOX, jednu z nejzajímavějších tuzemských
galerií moderního umění. Dnes patří DOX mezi nejprogresivnější umělecké
instituce v České republice a těší se široké oblibě veřejnosti. Jsme rádi,
že můžeme být jako platinový partner u toho.
Nová výrobková řada z bahna Mrtvého moře aktivně přispívá k obnově
a regeneraci buněk pokožky – než ji vyzkoušíte, můžete si o ní přečíst
na straně 30. V části věnované Centru řemesel a umění vás zavedeme
ke kameníkovi a samozřejmě nemůže chybět program našich letních akcí.
Přijeďte, těšíme se na vás.
Za celý Botanicus vás srdečně zdraví
Dana a Jan Hradečtí
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„DNEŠNÍ SVĚT JE HYPNOTIZOVÁN NÁZOREM,
ŽE NIC NENÍ ÚSPĚŠNĚJŠÍHO NEŽ ÚSPĚCH,
ŽE NA VŠECHNO JE RECEPT A ŽE ODBORNÍCI
JSOU TI NEJPOVOLANĚJŠÍ. DOX JE MÍSTO,
KDE JE TYRANIE EXPERTŮ ZPOCHYBŇOVÁNA.
DOX POSKYTUJE PROSTOR PRO ROZPORY,
MYLNÉ ZAČÁTKY, ZAMÍTNUTÉ PROJEKTY
A EXPERIMENTY. DOX JE MÍSTEM, KDE
NEPŘEDVÍDATELNOST UMĚNÍ JE HODNOTOU,
JEŽ UMOŽŇUJE NEČEKANÝ PŘÍNOS. S TÍMTO
PŘESVĚDČENÍM DOX V ROCE 2008 ZAHÁJIL
SVOU ČINNOST.“
Leoš Válka, ředitel

Dlouhodobě podporujeme smysluplné a kvalitní
projekty z oblasti umění, architektury a designu.
Jedním z nich je holešovické centrum DOX, které
v dnešním Profilu představujeme.
Centrum současného umění, architektury a designu DOX má za sebou již sedm let úspěšné činnosti.
Projekt vznikl jako soukromá iniciativa založená na
přesvědčení, že Praha patří na mapu současného
umění a podobné alternativní centrum jí chybí.
6
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POZVÁNKA NA VÝSTAVY
Vybrali jsme dvě aktuálně probíhající výstavy
v galerii dox. Zveme vás na výstavu art brut
a fotografický projekt barbory šlapetové
a lukáše rittsteina všechno je jinak.

Během své existence představil DOX dvě
stovky výstavních projektů, přes pět set padesát programů pro veřejnost a více než šest set
čtyřicet vzdělávacích a rodinných programů.
Dnes patří DOX mezi nejprogresivnější umělecké instituce v České republice a těší
se široké oblibě veřejnosti.
OPANOVAT PROSTOR & ZKROTIT MYSL
Když roku 1949 Jean Dubuffet definoval art
brut, jako by tím přiblížil jeho zánik. Expanze
masové kultury společně s globalizací hrozily
umlčet spontánní kreativitu, která vznikala
mimo mantinely oficiální kulturní scény. Jak
ale dokládá tato výstava, art brut stále žije!
Výstava ART BRUT LIVE zahrnuje více než
tři sta převážně současných děl art brut ze
sbírky abcd, kterou francouzský sběratel
8
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Bruno Decharme shromažďuje přes třicet let.
Jeho kolekce obsahuje na tři a půl tisíce prací
tří stovek umělců z celého světa a patří mezi
nejvýznamnější sbírky svého druhu. Art brut
je výtvarným projevem, který neoddělitelně
souvisí s osudem svých autorů. Tvorba je pro
ně způsobem jak uchopit svoji existenci, tedy
jak opanovat prostor, ochočit tělo, zkrotit
mysl, nebo dokonce spasit svět. Do těchto
kapitol je také výstava ART BRUT LIVE pomyslně členěna.
Někteří tvůrci art brut se snaží o symbolické
ovládnutí prostoru: zabydlují jej „anarchitekturami“, navrhují utopické urbanistické
projekty a přetvářejí vlastní životní prostor.
Neutrální místo se tak mění v privátní chrám
obdařený novými významy. Jiní autoři se snaží
tvůrčím aktem prozkoumat své tělo, vypořá-

dat se s traumatizujícími prožitky, nebo naopak zvěčnit momenty slasti – sestavit osobní relikviář, corpus delicti vlastní existence.
Vznikají tak magické objekty, léčebné stroje,
gestické malby i díla na pokraji vědeckého
projektu. Další tvůrci nás zvou do svého mentálního prostoru. Nechávají nás nahlédnout
do svých intimních záznamů, dopisů, deníků‚
a šifrovaných zpráv, skrze které komunikují
se sebou samými, se svým okolím, ale i s tím,
co je přesahuje. Vyvrcholení výstavy nastává
ve chvíli, kdy se myšlenky začnou sdružovat
do systémů. Rodí se nová náboženství, mytologie i spasitelské projekty na ovládnutí
počasí, ozdravení populace či přímo na záchranu planety... Art brut nikdy není uměním
pro umění – tvorba je tu cestou k naplnění
vyššího poslání.
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Druhá část výstavy ART BRUT LIVE představuje
dokumentární a portrétní snímky švýcarského fotografa
Maria Del Curta, který zachycuje tvůrce art brut v jejich
autentickém prostředí.
Kurátoři výstavy:
Ivana Brádková, Leoš Válka, Terezie Zemánková
Sbírka abcd / BRUNO DECHARME
27. 3.–17. 8. 2015
Fotografie / MARIO DEL CURTO
27. 3.–3. 8. 2015
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KE HVĚZDÁM
Výstava, která se nese v duchu cest ke hvězdám, zachycuje setkání dvou naprosto odlišných světů – domorodé kultury a moderní
civilizace. Je pokračováním více než patnáctiletého projektu sochaře Lukáše Rittsteina
a fotografky Barbory Šlapetové, kteří spojili své
osudy s posledním domorodým papuánským
kmenem Yali Mek (a v posledních letech
i se dvěma astronauty z NASA).
Znalosti a zkušenosti papuánských kanibalských kmenů byly dokumentovány antropology, misionáři a geologickými průzkumníky,
nikdy však očima umělců. Od roku 1997 uskutečnili Barbora Šlapetová a Lukáš Rittstein
několik výprav do vzdálených oblastí západní

Papuy a Papuy-Nové Guineje, kde zkoumali
místní domorodé kmeny a jejich kulturu.
Papuánci věří, že oči živých bytostí, které
v noci spí, cestují na Nebe a pozorují svá spící
těla. Tak svítí hvězdy. Někteří členové místních
kmenů zase mají schopnost cestovat dýmem
do horního patra světa, do Nebe. Astronauti
symbolicky zhmotňují představy domorodců –
byli v Nebi a jejich oči je odtamtud pozorovaly.
V letech 2012 a 2013 oba umělci zprostředkovali setkání několika členů kmene Yali Mek
s dvěma astronauty NASA, Leroyem Chiao
a Koichim Wakatou.
Rittsteinův sochařský cyklus Dálnice a fotografie a kresby Barbory Šlapetové, které reflektují obraz duše posledních přírodních lidí,

Jméno DOX je odvozené z řeckého slova
doxa, které mimo jiné znamená způsob chápání věcí, názor, přesvědčení. Centrum DOX
je vnímáno jako dynamická kulturní platforma a prostor pro konfrontaci rozdílných
přístupů a tendencí. Díky nezávislosti
na státních institucích a programu založenému na mezinárodní spolupráci se otevření
centra stalo zásadním průkopnickým počinem na české kulturní scéně.

CENTRUM SOUČASNÉHO UMĚNÍ DOX
Poupětova 1, Praha 7
www.dox.cz

doplní také dva filmové experimenty natočené
v papuánské džungli. Prvním z nich je premiéra filmu Cestování dýmem (2015)* v režii
Jana Svěráka, který sleduje setkání astronauta
NASA s náčelníky kmene Yali Mek, kteří do
Nebe uměli cestovat pomocí dýmu. Druhý
dokument Kosmický telefonát (24. 11. 2013) zachycuje rozhovor astronauta s náčelníkem tak,
jak to ještě nikdy nebylo v historii možné.
Kurátor: Leoš Válka
Barbora Šlapetová & Lukáš Rittstein
VŠECHNO JE JINAK
13. 3.– 13. 7. 2015

OTEVÍRACÍ DOBA
Pondělí:
10.00–18.00
Úterý:
zavřeno
Středa:
11.00–19.00
Čtvrtek:
11.00–21.00
Pátek:
11.00–19.00
Sobota:
10.00–18.00
Neděle:
10.00–18.00
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TONKA BEAN

Dipteryx odorata (Aubl.) Willd.
PŮVOD
Získává se z mohutných tropických
stromů „slivoní obecných“ dorůstajících výšky až 30 metrů. Je rozšířen
převážně v tropické Střední a Jižní
Americe (Brazílie, Guyana či Venezuela). Tento druh produkuje velmi tvrdé
dřevo zvané „brazilský týk“, které je
velmi často používané při stavbě lodí.
Květy jsou fialové či nafialovělé, pyskaté a křídlaté. Název „Dipterix“
je odvozen právě od tvaru květů,
a v latině znamená dvě křídla.
VZHLED
Hnědá až tmavě – hnědá krystalická
hmota.

EXOTICKÉ
SUROVINY
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INFORMACE O SKLIZNI
Tonkové boby jsou sklízeny až ve chvíli, kdy spadají ze stromu. Poté je odstraněna dužina a následně se semena
macerují v alkoholu. Tento proces
způsobí, že se na povrchu vytvoří čisté
kumarinové krystaly. Extrakcí poté
získáme čisté aroma připomínající
hořké mandle.

ESENCIÁLNÍ OLEJ
Esenciální olej je získáván extrakcí.
Takto získaná látka má velmi teplou
a sladkou vůni, připomínající vanilku
a mandli.
HISTORIE
V kulturách Jižní Ameriky jsou tonkové boby považovány za talisman.
Afroameričané z bobů vyráběli amulety zvané „kouzelné boby“ nebo „fazole
přání“, kdy věřili, že jim přinesou pohodu a bohatství. Tato pověst se dále
rozšířila do Evropy, kde přináší štěstí,
lásku a peníze. Název tonka pochází
z jazyku Galibi (Carib), kterým mluvili domorodci na území Francouzské
Guyany.
POUŽITÍ
Využívá se v parfumerii a také farmacii. Ze semen se získává kumarin,
surovina pro výrobu antikoagulantů,
které snižují srážlivost krve. Dále
se využívá v gastronomii, především
ve francouzské kuchyni. Mletá semena
se využívají na žaludeční nevolnosti,
olej ze semen se používá na afty
či bolesti břicha.
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KARDAMOVNÍK OBECNÝ (KARDAMOM)
Elettaria cardamomum

Čeleď: Zingiberaceae – zázvorníkovité
Všeobecný popis: vytrvalá bylina dorůstající do výšky až 4 m. Listy má jemné
dlouhé ve tvaru čepele. Okvětní lístky jsou
bílé až světlé žluté s fialovými žilkami.
Plodem jsou zelené tobolky, které obsahují červenohnědá semena.
Původ: pochází z tropické Asie, zejména
pak z jižní Indie; rozšířeně se také pěstuje
na Srí Lance, v Laosu, Guatemale a Salvadoru. Olej se produkuje zejména v Indii,
Evropě, na Srí Lance a v Guatemale.

ESENCIÁLNÍ
OLEJE
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Ostatní odrůdy: existuje mnoho různých odrůd pocházejících z východu,
které místní používají jako koření nebo
pro lékařské účely, např. Amomum cardamomum. Olej se také vyrábí z divokého
kardamomu (E. cardamomum var. major).
Tradiční medicína: používá se zejména
jako koření, a to především v Indii, Evropě,
Latinské Americe a v zemích Středního
Východu. V tradiční čínské a indické

medicíně se používá už více jak 3 000 let,
zejména na plicní onemocnění, horečku,
zažívací a močové obtíže. Hippokrates
doporučoval kardamom na ischias, kašel,
bolesti břicha, křeče, nervové poruchy
a na kousnutí jedovatých tvorů.
Účinky: antiseptický, proti křečím, afrodiziakální, proti nadýmání, napomáhá
trávení, močopudný, povzbuzující.
Extrakce: esenciální olej se získává parní
destilací suchých zralých plodů (semen).
Charakteristika: bezbarvá až světlé
hnědá tekutina se sladkou kořeněnou vůní.
Dobře se mísí s růží, olibanem, pomerančem, bergamotem, skořicí, hřebíčkem,
ylang ylang, labdanem, cedrovým dřevem,
neroli a ostatními orientálními oleji.

Bezpečnostní data: netoxický, nedráždivý.
Použití v aromaterapii:
Trávicí ústrojí: anorexie, kolika, křeče,
dyspepsie, nadýmání, zápach z úst,
pálení žáhy, zažívací potíže, zvracení.
Nervový systém: duševní únava,
nervové napětí.
Ostatní použití: je často součástí léků
proti nadýmání a přípravků proti žaludečním obtížím. Používá se hojně jako vůně
do mýdel, kosmetiky a parfémů (zejména
těch orientálních). Kardamom je také
důležitou kuchyňskou ingrediencí, zejména
do kari a jiných kořeněných produktů.

Základní složky: terpinyl acetát a cineol
(každý z nich může být obsažen až ve
výši 50 %), limonen, sabinen, linalol, linalyl
acetát, pinen a mnoho dalších.
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KMÍN KOŘENNÝ (CARAWAY)
Carum carvi

Čeleď: Apiaceae – miříkovité
Všeobecný popis: dvouletá rostlina
dorůstající do výšky až 0,75 m. Má hojně
rozvětvený stonek, jemné listy a silný
zužující se kořen. Květenstvím je okolík.
Plodem kmínu jsou vejčité dvojnažky.
Původ: pochází z Evropy a západní Asie,
zdomácněl také v Severní Americe. Nyní
se hojně pěstuje v Německu, Holandsku
a Skandinávii.
Ostatní odrůdy: existuje několik různých
odrůd dělících se podle místa původu –
anglické, holandské a německé druhy
pocházející z Pruska, které jsou odlišné
od druhů pocházejících ze Skandinávie.
Rostliny, které se pěstují v severních
oblastech, produkují více oleje.
Tradiční medicína: velmi často se používá jako koření, zejména do chlebů,
koláčů a sýrů. Tradičně se pak užívá při
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dyspepsii, kolice, menstruačních obtížích,
nechutenství, zánětu hrtanu a bronchitidě. Podporuje tvorbu mateřského mléka
a napomáhá proti nadýmání u dětí.
Účinky: antihistaminikum, antimikrobiální, antiseptický, podporuje trávení,
adstringentní, diuretický, napomáhá
odkašlávání, povzbuzující, uklidňující.

carveol, dihydrocarveol, dihydrocarvone,
pinen, felandren a mnoho dalších.
Bezpečnostní data: netoxický; ve vyšších
koncentracích může vyvolat kožní podráždění.

Extrakce: esenciální olej se získává parní
destilací sušených zralých semen nebo
plodů (výnos zhruba 2–8 %).

Použití v aromaterapii:
Dýchací ústrojí: bronchitida, kašel,
zánět hrtanu.
Trávicí ústrojí: dyspepsie, kolika, nadýmání, žaludeční křeče, nechutenství.
Imunitní systém: nachlazení.

Charakteristika: surový kmínový olej
je světle žlutohnědá tekutina se silnou
kořeněnou vůní. Znovu destilovaný olej
je téměř bezbarvý nebo světle žlutý a má
rovněž velmi silnou sladkou kořeněnou
vůní. Dobře se mísí s jasmínem, skořicí
a ostatním kořením.

Ostatní použití: je často součástí léků
proti nadýmání a přípravků proti žaludečním obtížím. Používá se rovněž jako vůně
do zubních past, ústních vod, kosmetiky
a parfémů. Velmi často se také používá
v potravinářském průmyslu, zejména
jako koření.

Základní složky: zejména karvon
(50–60 %) a limonen (40 %), dále pak
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SKOŘICOVNÍK CEJLONSKÝ (SKOŘICE)
Cinnamomum zeylanicum
Čeleď: Lauraceae – vavřínovité
Všeobecný popis: tropický stálezelený
strom dorůstající do výšky až 15 m,
se silnými větvemi a tlustou drsnou kůrou.
Listy jsou lesklé zelené, květy malé bílé
a plody oválné bílé až lehce namodralé.
Původ: pochází ze Srí Lanky, Madagaskaru,
Komorských ostrovů, Jižní Indie, Barmy
a Indočíny. Pěstuje se rovněž v Indii,
na Jamajce a v Africe – kde v každém regionu roste určitý druh.
Ostatní odrůdy: skořice z Madagaskaru je
považována za kvalitnější odrůdu než ostatní
druhy, např. než saigonská skořice (C. loureirii) a indonéská skořice (C. burmanii).
Tradiční medicína: vnitřní části kůry
z nových výhonů skořicovníku jsou sbírány
každé dva roky a prodávají se ve formě
tyčinek pro použití jako domácí koření. Již
celá tisíciletí je skořicovník znám díky své
široké škále využití, např. při nachlazení,
chřipce, zažívacích a menstruačních obtížích, revmatismu, problémy s ledvinami
a všeobecně pro své povzbuzující účinky.
Účinky: protilátka (proti jedu), proti průjmu, antimikrobiální, antiseptický, proti
křečím, afrodiziakální, adstringentní, proti
20

nadýmání, napomáhá trávení, osvěžující,
uklidňující, povzbuzující.
Extrakce: esenciální olej se získává vodní
nebo parní destilací buď | 1. listů a větviček
a | 2. sušené vnitřní části kůry.
Charakteristika: | 1. žlutá až nahnědlá
tekutina s kořeněnou vůní. | 2. světle až
tmavě žlutá tekutina se sladkou kořeněnou
vůní. Dobře se mísí s olibanem, ylang ylang,
pomerančem, mandarinkou, benzoinem,
peruánským balzámem a je vhodný do
orientálních směsí.
Základní složky: | 1. Listy – eugenol
(80–96 %), eugenol acetát, cinnamaldehyd
(3 %), benzyl benzoát, linalol, safrol
a mnoho dalších. | 2. Kůra – cinnamaldehyd
(40–50 %), eugenol (4–10 %), benzaldehyd,
cuminaldehyd, pinen, cineol, felandren, furfurol, cymen, linalol a mnoho dalších.
Bezpečnostní data: | 1. olej z listů je relativně netoxický, ale může v některých případech, vzhledem k obsahu cinnamaldehydu,
způsobit podráždění. Jeho hlavní složka,
eugenol, způsobuje podráždění sliznice
(nutné používat s mírou). | 2. olej z kůry je
kožní toxin a způsobuje podráždění. Rovněž
způsobuje podráždění sliznice. Nikdy by se
neměl používat přímo na pokožku.

ESENCIÁLNÍ
OLEJE

Použití v aromaterapii:
Olej z kůry skořicovníku:
nemá v aromaterapii žádné využití.
Olej z listů skořicovníku:
Pokožka: vši, svrab, bradavice, vosí bodnutí, péče o zuby a dásně.
Pohybové ústrojí (svaly a klouby):
revmatismus, špatný krevní oběh.
Trávicí ústrojí: anorexie, kolitida, průjem,
dyspepsie, střevní infekce, špatné trávení,
křeče.
Genitourinární systém: porod
(stimuluje porodní stahy), metroragie.
Imunitní systém: zimnice, nachlazení,
chřipka, infekční choroby.
Nervový systém: nervové vyčerpání,
potíže související se stresem.
Ostatní použití: oba oleje, jak z kůry, tak
i z listů, se používají pro svou vůni do zubních past, nosních sprejů, ústních vod,
sirupů na kašel a dentálních přípravků. Olej
z listů se používá do mýdel, kosmetiky,
toaletních vod a parfémů. Oba se ve velké
míře používají v potravinářském průmyslu,
zejména do alkoholických a nealkoholických nápojů, včetně Coca Coly.
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Během letošního léta jsme pro vás připravili
v zahradě jedlých rostlin nové lavičky, jejichž
autorem je Jakub Flejšar. Během června
obohatí naše zahrady také tři nové Jakubovy
sochy. Zároveň budou v průběhu června
vyměněny a doplněny cedulky v Arboretu.
Ty stávající nahradíme úplně novými
mosaznými cedulkami. Věříme, že se vám
budou naše novinky líbit a nejen díky nim
si návštěvu v našich zahradách opravdu
užijete. Těšíme se na vás.
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Jakub Flejšar: plastiky v zahradách Botanicus, Ostrá, 2015
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Jako většina včelařů, také my jsme
zaznamenali během zimy zvýšený
úhyn včelstev díky roztoči varroa
destructor. V současné době jsou
včelstva v plné síle. Uhynulá včelstva nahrazujeme tvorbou oddělků,
abychom příští rok začali opět hospodařit se šedesáti včelstvy. Oddělky
se tvoří tak, že z původního včelstva
odebereme 2–3 plásty, převážně
zavíčkovaného plodu. Na obě strany
tohoto „včelstvíčka“ přidáme plást
se zásobami a pylem, umístíme
doprostřed nástavku a doplníme
mezistěnami. K plodu přidáme

pomocí klícky již vylíhlou matku nebo
zralý matečník. Oddělek matku většinou velmi dobře přijímá.
V sobotu 23. května 2015, v rámci
slavnosti Festival jara, jsme opět
předváděli v našem centru řemesel vytáčení medu pro návštěvníky. Počasí nám přálo, a tak zájem
návštěvníků o vytáčení i přednášky
o včelách byl značný. Obrovský
úspěch měl čerstvě stočený med
a také ochutnávka víčka z plástů,
což je taková medová žvýkačka.
Snad se tedy všichni dobře pobavili
a také něco zajímavého dozvěděli.
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OBJEVUJEME
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ZMARLIČNÍK JAPONSKÝ

(Cercidiphyllum japonicum Sieb.
& Zucc. ex J. Hoffman & H. Schult. bis)
Čeleď: Zmarličníkovité (Cercidiphyllaceae)

OBJEVUJEME
SVĚT ROSTLIN

Charakteristika: Opadavý strom dorůstající výšky až 15 metrů, ve své domovině
až 30 m, s šedohnědou rýhovanou borkou
a vstřícnými okrouhlými listy zelené až
modrozelené barvy. Květy jednopohlavné,
nenápadné, samčí květy s červenými
prašníky, samičí s delšími čnělkami.
Plodem je měchýřek.
Původ a rozšíření: Původem z Asie
(Japonsko, střední a západní Čína),
do Evropy introdukován 1865 a u nás
poprvé vysazen v Průhonicích roku 1910.
Do Ameriky se dostal v roce 1878. Dnes
je považován za ohrožený a vzácný druh.

stanoviště a výživné, hluboké, vlhké půdy.
Je mrazuvzdorný. Množí se semeny, lze
také zelenými řízky či hřížením.
Využití: Díky své nenáročnosti v pěstování a zajímavému habitu se stal dřevinou, která je často začleňována do
sadovnických kompozicí. V dnešní době se
pěstuje asi ve dvaceti zámeckých parcích.
Oblíbený je jeho převislý kultivar 'Pendula'.
V Japonsku je dřevo využíváno například
v řezbářství, k výrobě nábytku či dekorativních dýh.
Zajímavost: Opadané listy zmarličníku
při vadnutí silně voní. Tato vůně mnohdy
připomíná karamel či pečené buchty.

Pěstování: Ve své domovině roste
v horských lesích, vyhovují mu polostinná
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KORKOVNÍK AMURSKÝ

CICIMEK JUJUBA
(Ziziphus jujuba Mill.)

(Phellodendron amurense Rupr.)

Čeleď: Řešetlákovité (Rhamnaceae)
Čeleď: Routovité (Rutaceae)
Charakteristika: Opadavý strom dorůstající výšky 12–15 m, s krátkým kmenem,
korkovitou šedohnědou borkou a širokou korunou. Listy jsou lichozpeřené, až
40 cm dlouhé, na líci tmavozelené, lesklé,
na rubu modrozelené, na střední žilce
chlupaté. Květenství tvoří malé, asi
6–8 cm dlouhé koncové laty. Plodem jsou
černé, výrazně aromatické peckovice.
Původ a rozšíření: Původem ze severovýchodní Asie (ruský Dálný východ, Japonsko, Korea, Tchaj-wan, severovýchodní
Čína – Mandžusko). Do Evropy byl korkovník dovezen v roce 1856 a první intodukce do Čech byla s největší pravděpodobností až roku 1911 v Průhonicích.
Dnes ho najdeme převážně v parcích
a arboretech.
Pěstování: Ve své domovině roste převážně v údolních nivách, je součástí břeho-
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vých porostů a typickou dřevinou listnatých lužních lesů. Daří se mu v hlubokých,
mírně vlhkých půdách s dostatkem živin,
preferuje slunná světlá stanoviště a těžké,
hlinito-písčité půdy. Je mrazuvzdorný,
množí se semeny a řízky.
Využití: Dřevo korkovníku je využíváno
zejména do izolací a podlahových krytin.
Lýko je známé pod názvem Cortex Phellodendron. Hlavní účinnou látkou je berberin zapříčiňující citrónově žlutou barvu.
V oblastech jihovýchodní Asie je sušené
lýko využíváno jako homeopatikum. Korkovník také poskytuje významnou pastvou pro včely. Pro svůj velice dekorativní
ušlechtilý vzhled je využíván také v sadovnictví, nejčastěji jako okrasná solitéra.
Zajímavost: Latinský název Phellodendron pochází z řeckého phellos = korek
a dendron = strom. Dříve se z jeho
borky dělala korkovitá drť, ze které
se lisovaly zátky.

Charakteristika: Opadavý strom nebo
keř dorůstající výšky až 8 m, s hnědou
borkou a uzlovitými, nepravidelně
rostoucími větvemi. Mladé větve jsou
rovné a trnité. Listy střídavé, vejčité, mírně
asymetrické a palisty přeměněné v trny.
V úžlabí listů vyrůstají drobné květy,
plodem je asi 3 cm dlouhá peckovice
červené až hnědé barvy.
Původ a rozšíření: Původem z Číny,
kde je kultivován už více než 4 000 let,
existuje zde na 400 různých odrůd.
Pěstuje se také v přední a střední Asii,
severní Africe, jižní Evropě, na jihu USA
a v Austrálii.
Pěstování: Nenáročná dřevina, ve
své domovině ji najdeme na horských
suchých svazích, u nás se jí bude dařit na
chráněném, teplém, slunném stanovišti,
v písčito-hlinitých, kamenitých půdách.
Snáší teplotu až do -24 °C. Množí
se nejčastěji semeny, očkováním
a roubováním.

Využití: Cicimek je pěstován převážně
pro své plody, které obsahují až 30 %
sacharidů, mají vysoký obsah vitamínu C
a stopových prvků. Konzumují se čerstvé,
ale také sušené, kompotované nebo
kandované. Připravují se z nich marinády,
povidla, pyré, vitamínové nápoje apod.
Listy lze využít do jarních salátů. Sušené
plody se proslazují a prodávají se
posypané práškem z aromatických bylin
jako tzv. čínské datle.
Tradičně se využívá také v léčitelství.
Plodům je přisuzováno blahodárné
působení na trávicí trakt, doporučují
se proti kašli, nespavosti, neurózám,
revmatickým bolestem a na snížení
krevního tlaku. Mají protizánětlivé
a antibakteriální účinky. Listy se využívají
na výrobu očních kapek, ke snížení
horečky, v kosmetice na podporu růstu
vlasů a také jako krmivo pro domácí
zvířata.
Zajímavost: Listy obsahují látku, která
blokuje receptory vnímání sladké chuti,
takže po jejich rozžvýkání po nějakou
dobu necítíme sladkou chuť.
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BAHNO Z MRTVÉHO
MOŘE
Přestavujeme naši novou řadu výrobků
z bahna Mrtvého moře. Zvláštní složení
minerálů v bahně z Mrtvého moře aktivně
přispívá k obnově a regeneraci buněk
pokožky. Minerály pronikají hluboko
do pokožky, kterou tím nejen čistí a prokrvují, ale také zbavují nežádoucích látek
a odumřelých buněk.

NAŠE
VÝROBKY
30

TĚLOVÉ MÁSLO S BAHNEM
Z MRTVÉHO MOŘE
Jemné, tělové máslo pro zjemnění
a zvláčnění pokožky. Vhodné k péči
o pokožku ekzematiků a k ošetření pleti
se sklonem k akné. Základem jsou složky
olivového oleje, bambucké a kakaové
máslo. Je doplněno vysokým obsahem
kokosového oleje, bahnem z Mrtvého
moře a vitamínem E. Obohacené jemnou
vůní přírodních esenciálních olejů zantoxylum a patchouli.
Aplikace
Jemně naneste a vmasírujte jemnými
krouživými pohyby. Pouze pro vnější použití. Skladujte v chladu.

SPECIÁLNÍ KRÉM NA RUCE S BAHNEM
Z MRTVÉHO MOŘE
Jemný, lehce roztíratelný krém pro
zjemnění a zvláčnění vysušené a ztvrdlé
pokožky rukou. Vhodný k péči o pokožku
ekzematiků. Základem jsou složky olivového oleje, bambucké a kakaové máslo
s přídavkem squalanu.
Je doplněn vysokým obsahem bahna
z mrtvého moře, pupalkovým olejem
a nejvyšším možným obsahem vitamínu E. Obohacený jemnou vůní přírodních esenciálních olejů zantoxylum,
heřmánek římský a heřmánek modrý.
Aplikace
Jemně naneste a vmasírujte jemnými
krouživými pohyby. Pouze pro vnější použití. Skladujte v chladu.
KRÉM NA TĚLO S BAHNEM
Z MRTVÉHO MOŘE
Jemný, lehce roztíratelný krém pro zjemnění a zvláčnění vysušené pokožky.
Vhodný k péči o pokožku ekzematiků
a k ošetření pleti se sklonem k akné.

Základem jsou složky olivového oleje,
bambucké máslo a mandlový olej
s přídavkem squalanu. Je doplněn vysokým obsahem kakaového másla, bahna
z mrtvého moře, konopným olejem
a nejvyšším možným obsahem vitamínu
E. Obohacen jemnou vůní přírodních
esenciálních olejů patchouli a zantoxylum.
Aplikace
Jemně naneste a vmasírujte jemnými
krouživými pohyby. Pouze pro vnější použití. Skladujte v chladu.
SPECIÁLNÍ MÝDLO S BAHNEM
Z MRTVÉHO MOŘE
Osvěžující mýdlo s bohatým obsahem
minerálů (4 % bahna Mrtvého moře) a stimulačním esenciálním olejem Zanthoxylum alatum. Vhodné na nedostatečně
prokrvenou a problematickou pokožku.
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RECEPTY
Z OSTRÉ
MRKVOVÁ POLÉVKA
S CURRY
Potřebujeme:
- 5 středně velkých mrkví
- velkou cibuli
- lžíci panenského olivového oleje
- 0,5 l zeleninového/kuřecího vývaru
- lžíci curry pasty, případně 1,5 lžičky
curry prášku
- ½ lžičky cayennského pepře
- sůl
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Příprava:
V hrnci rozehřejeme máslo a olivový olej,
přidáme cibuli, nakrájenou mrkev a necháme
pět minut pěnit na mírném ohni. Přidáme
vývar, curry a cayenský pepř a přivedeme
k varu. Vaříme doměkka, asi 15 minut.
Vše rozmixujeme a podáváme se zakysanou
smetanou, můžeme zakapat olivovým olejem.
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PEČENÁ ZELENINA
Potřebujeme:
- půlku menší dýně
- tuřín
- 2 pastiňáky
- 2 červené cibule
- 2 mrkve
- 2‒3 lžíce panenského olivového oleje
- 2 lžíce černých hořčičných semínek
- 3 větvičky čerstvého rozmarýnu
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Příprava:
Troubu nastavíme na 180 stupňů.
Dýni oloupeme, odstraníme semínka
a nakrájíme. Ostatní zeleninu rovněž očistíme
a nakrájíme. Vložíme vše do zapékací misky
a zakapeme olivovým olejem. Posypeme
hořčičným semínkem a přiložíme větvičky
rozmarýnu. Pečeme za občasného míchání
asi 40 minut.
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SE STAROBYLÝM KAMENICKÝM ŘEMESLEM SE SETKÁVÁME
NEJEN V HISTORICKÝCH MĚSTECH, ALE I V NAŠEM CENTRU
ŘEMESEL. ZVEME VÁS V ČASE ZPĚT A PŘEDSTAVUJEME
HISTORII TOHOTO ŘEMESLA.

CENTRUM
ŘEMESEL
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KAMENICKÉ ŘEMESLO
Spolu se zedníky patřili kameníci k hlavním stavebním řemeslům. Až do poloviny
16. století provozovali svou profesi svobodně. Pracovali jako svobodní řemeslníci,
kteří se soustřeďovali u větších staveb
(zejména klášterů a kostelů) a byli najímáni vesměs movitými stavebníky.
V jejich čele stával parléř, zástupce hlavního architekta stavby. Teprve v roce 1548
vytvořili společný cech se zedníky,
ve kterém spolu zůstali až do zrušení
cechů. Společný cech byl podřízen vídeňské kamenické huti, kde se také řešily
všechny jejich záležitosti a problémy.
Až v roce 1652 obdrželi artikule od městské rady a stali se cechem městským.
Učební doba kameníků byla pět let, poté
následoval dvouletý povinný vandr po celé
Evropě a ti nejschopnější mohli požádat
o mistrovské právo. To obnášelo zhotovit
jako mistrovský kus záklenek (ukončení

klenby) a závěr trojdílného kostelního
okna o třech sloupcích. Později museli
nejprve předložit nákres chystaného díla
a teprve poté ho mohli zhotovit. Za svou
práci byli odměňováni podobně jako zedníci, v 17. století se jejich mzda pohybovala
kolem 20 krejcarů. Její výše však vždy
záležela na movitosti stavebníka a zručnosti kameníka.
Specifikou jejich profese bylo označování
jednotlivých opracovaných kusů kamene
různými značkami, to proto, aby mohli
prokázat jejich zhotovení při vyplácení
mzdy. I když se v pramenech vyskytují
během pěti století desítky jmen kameníků, současně ve městě pracovali vždy
maximálně čtyři, ovšem mimo kameníků
zaměstnaných přímo na jednotlivých
stavbách povětšinou světských a církevních feudálů.
Ve venkovských podmínkách vystačili lidé

pro běžnou potřebu se sběrem vhodných
kamenů na polích, stráních a pastvinách.
Sbíral se jakýkoli vhodný a použitelný
kámen, který se v dané oblasti vyskytoval.
Takovýto kámen šlo využít jako doplňkový
materiál při stavbě obydlí, drobných staveb - podezdívek (zděných obvykle pouze
na jíl nebo jen na sucho skladných), zpevnění terénu, pícek a po menších úpravách
také pro každodenní potřebu ‒ různá
drtidla, ruční mlýnky na obilí atd.
Pro náročnější a rozsáhlejší stavby (opevnění, paláce, kostely, kláštery, mosty aj.)
si lidé nevystačili s pouhým sběrem vhodného kamení, ale museli jej těžit
v lomech. S ohledem na náročnost
dopravy se kámen obvykle těžil nedaleko
místa jeho potřeby. Pouze pro speciální
účely např. sochařství – se ale dovážel
i z větších vzdáleností. Kámen se v lomech
těžil ručně – větší bloky se odvrtávaly
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a do vyvrtaných otvorů se vrážely dřevěné klíny. Klíny se zalévaly vodou, dřevo
nabobtnalo, nabylo na objemu a vytvořilo
ve skále puklinu. Řada podobně umístěných klínů dokázala trhat i velké kamenné
bloky. Již v Antice byl pak znám způsob
trhání skal prudkým střídáním teplot –
zahříváním kamene ohněm a prudkým
ochlazováním vodou docházelo k pukání
horniny – i ten se pravděpodobně udržel
také ve středověku. V lomech již v raném
středověku pracovali specializovaní řemeslníci, stejně jako na staveništích, kde byl
kámen opracován do kvádrů a množství
různých typů kamenických článků.
Z materiálů kameníci nejčastěji používali opuku, pískovec, žulu, vápenec
a tuhu (grafit).
Opuka se využívala zejména v oblasti
české křídy, kde převažovala. Byla vítaným stavebním materiálem i pro své
mechanické vlastnosti – při těžbě i stavbě
38
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byla ještě poměrně měkká, takže se dala
snadno opracovávat a ořezávat do tvaru
kvádříků a snadno usazovat ve zdivu.
Postupem času na vzduchu opuka tvrdla
a stávala se odolnou.
Také pískovec se u nás těžil převážně
v části středních a severních Čech.
I ten, podobně jako opuka, byl snadno
opracovatelný, a proto se stal vděčným
stavebním materiálem pro kvádříkové
a kvádrové zdivo užívané zejména na
monumentálních církevních stavbách.
Vedle toho našel pískovec využití jako
doplňková surovina i na stavbách zděných
z jiného kamene, jinou technikou – například na zpevnění armovaných náloží,
obklady dveří, oken, zdobné prvky apod.
Žula se vyskytovala především v jižních
Čechách, ale i na mnoha jiných místech
u nás. Na rozdíl od opuky nebo pískovce
patřila žula k jen velmi špatně opracovatelným materiálům. Proto se vůbec neopracovávala na kvádříky, ale kámen

se pouze štípal na ploché kameny – šlo
o tzv. „lomový kámen“ popřípadě se opracovávala pouze čela kamene, která tvořila
líc budoucí stěny.
Vápenec se těžil jednak pro samotný
kámen, ale s rozvojem stavební technologie zdění na maltu rostla i potřeba vápna
pro výrobu malty. Vápno se vyrábělo pálením vápence dřevěným uhlím v jamách či
jámových pecích nebo milířích. K tomu se
využívala obvykle naleziště vápence
v okolí stavby či sídlišť.
Tuha (grafit) byla další nerostná surovina
těžená a využívaná již v raném středověku. Využívala se jednak jako přísada
do hlíny při výrobě keramiky, ale z větších
kusů tuhy se vyráběly prostým opracováním i celé kelímky. Protože grafit je
velmi odolný v žáru, využíval se právě
pro tyglíky či formy na tavení a odlévání
barevných kovů aj.
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PROGRAM CENTRA ŘEMESEL
19. 9. 2015
FESTIVAL PODZIMU
Přivítejte s námi podzim a ochutnejte pokrmy
z čerstvě sklizené zeleniny, připravované v těsném
sousedství našich ekologických zahrad. Můžete
se těšit na pravou veselici s velkou spoustou
chmelového moku a jiskrné révy, ale také na
divadelní, hudební a kejklířská představení.
11.7. PŘEDNÁŠKA JEDLÉ KVĚTY
18.7. LUKOSTŘELECKÝ TURNAJ
8.8. PŘEDNÁŠKA O VČELÁCH
15.8. LUKOSTŘELECKÝ TURNAJ

ZŮSTAŇTE S NÁMI V KONTAKTU
Vstupte do Klubu Botanicus na www.botanicus.cz
nebo se k nám přidejte na Facebooku. Budeme vás
pravidelně informovat o našich novinkách a zasílat
vám tento časopis. Je to jednoduché: navštivte sekci
Klub Botanicus na našich webových stránkách
a registrujte se.
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SOBOTNÍ PŘEDSTAVENÍ 2015
27. 6. 2015
KOMEDIANTI NA KÁŘE
Loutková pohádka, ve které se divák dozví,
že na velikosti nezáleží, ale je důležité jaké
máme srdce a to má Paleček na správném
místě. Než na to však přijde, musí jít náš malý
hrdina do světa bojovat s loupežníkem
a zachránit celé království před obrem.
4. 7. 2015
DIVADLO ŠUS
Tuto sobotu uvidíte hned čtyři klasické veršované pohádky v netradičním podání divadla
ŠUS. Loutková představení doprovázená verši,
ale také hudebním doprovodem.
11. 7. 2015
DIVADLO JÁ TO JSEM
Oblíbené loutkové divadlo v podání Vítězslava Marčíka mladšího a Adama Bergera. Nenechte si ujít toto představení v prostorách
našeho divadla.
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18. 7. 2015
KOMEDIANTI NA KÁŘE
Žonglérské duo tuto sobotu předvede žonglování se vším možným i nemožným. Těšit se
můžete i na rytířské povídání o Princi Bajajovi.
Stanete se svědky Bajajova trápení, rozhodnutí pana krále a slavného vítězství, ve kterém drak Kruťák položí svůj život. Vše skoční
otcovským požehnáním a velkou svatbou.
		
25. 7. 2015
DIVADLO KOŇMO
Poslední červencovou sobotu vás pobaví divadlo Koňmo. Soubor, který neváhá vzít
do ruky loutku, prezentovat se v pohybových
i výtvarných kreacích, či se vrhnout do spárů
pantomimy.
1. 8. 2015
KEJKLÍŘ VOJTA VRTEK
Pokud spojíte žonglérské a artistické umění
s malým kouskem muzikanta a velkým kusem
člověka, měl by vám z toho spojení vyrůst
zajímavý umělec. V tomto případě se na svět
vyklubal komediant, klaun a kejklíř.

8. 8. 2015
DIVADLO VÍTI MARČÍKA
Tuto sobotu nás opět navštíví váš oblíbený Víťa Marčík starší s pohádkou o Bajajovi.
Nenechte si ujít jeho vystoupení v prostorách
našeho divadla.
15. 8. 2015
KOMEDIANTI NA KÁŘE
Nechte se překvapit, jak dopadne představení
tvořené z toho, co maringotka dala.
V manéži uvidíte klauna, starého lva či krásnou tanečnici. Co se bude dít a jak zvládnou
oba komedianti krocení koní, kouzlení i žonglování uvidíte, až usednete v našem cirkuse.
22. 8. 2015
DIVADLO ŠUS
Kdo by neznal klasickou pohádku Červená
Karkulka! Zavítejte do našeho divadla a uvidíte řadu nečekaných komických situací, už
proto, že postava Karkulky není jen tak obyčejná Karkulka.
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29. 8. 2015
PÉRO ZA KLOBOUKEM
Zaručeně autentický orchestr, reprodukující
s nebývalým nasazením kdykoli a kdekoli písně lidové či zlidovělé, melodie klasické i skladby z vlastního šuplíku. To vše uvidíte poslední
srpnovou sobotu na půdě našeho divadla.

26. 9. 2015
DIVADLO ŠUS
V tomto maňáskovém představení se prostřednictvím moderních pohádek snaží hlavní
hrdina obveselit uplakanou mochomůrku.
Jestli se mu to opravdu povede, uvidíte poslední zářijovou sobotu.

5. 9. 2015
DIVADLO KOŇMO
První zářijovou sobotu u nás opět vystoupí divadlo Koňmo, soubor, který kombinuje
činohru s loutkovým herectvím, za hudebního
doprovodu opravdových hudebních nástrojů.

3. 10. 2015
KEJKLÍŘ VOJTA VRTEK
Kejklíř Vojta Vrtek se snaží v první řadě pobavit publikum, hned potom pobavit sebe
a zároveň při tom předvést kus kejklířského
kumštu. Při svých vystoupeních používá jednokolky, chůdy, kuželky, diabola a další žonglérské vybavení.

12. 9. 2015
DIVADLO DOKOLA
O statečném kováři Mikešovi. Klasická pohádka o klukovi, který si vyrazí do světa. Však
svět, ten není jednoduchý! Potkáš zlobu, taky
závist, k tomu všemu dobrodružství, při kterém jde o život. Ale Mikeš, ten se nedá a nad
vším, nad drakem i hloupostí hravě zvítězí!
A nejen to, zachrání i princezny a to pan král
se svojí králkou jistě dobře ocení.
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Centrum řemesel a bylinné zahrady Botanicus
jsou otevřeny od úterý do neděle od 25. dubna
do 4. října 2015. V pondělí máme zavřeno.
OTEVÍRACÍ DOBA:
Út‒Pá 9:00‒16:00 hodin,
So, Ne 9:00‒17:00 hodin.
V červenci a srpnu prodloužená otevírací doba
9:00‒17:00 hodin.
CENY VSTUPNÉHO MIMO SLAVNOSTI:
Dospělá osoba
99 Kč
Děti, studenti, důchodci
60 Kč
Mateřské školy
30 Kč
SLAVNOSTI:
Ve dnech speciálních slavností můžete
kromě doprovodného programu divadel,
dobové hudby a tance spatřit i práci našich
řemeslníků. Řadu řemesel si můžete sami
vyzkoušet.
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CENY VSTUPNÉHO BĚHEM SLAVNOSTÍ:
Dospělá osoba
199 Kč
Děti do 15 let
65 Kč
Studenti, důchodci
100 Kč
Rodinné vstupné
(2 děti + 2 dospělí)
440 Kč
V celém areálu platí měna groš, kterou si
můžete směnit v pokladně Centra řemesel.
Směnný kurz: 1 groš = 10 Kč
Rádi Vás jednotlivými řemeslnými dílnami
v našem centru provedeme. Poté si můžete
prohlédnout bylinné zahrady a v klidu si v nich
odpočinout.
Prohlédněte si mapu Centra řemesel na
našich webových stránkách.
Upozornění: V celém areálu Centra řemesel
i bylinných zahrad je zákaz vstupu se psy
a také se zde nikde nekouří. Pro návštěvu
Centra zvolte obuv vhodnou do terénu.
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