svět
botanicus
číslo 4.
červen 2010

V Ostré se stále něco děje.
Zajímavosti o Arboretu
Dagmar a Václava
Havlových najdete
na straně 14-16.

Objevujeme svět rostlin
s Danou Hradeckou.
Tentokrát představíme
mateřídoušky a tymiány.
Čtěte na straně 27-29.
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úvodem
na sklonku června

Vítáme vás u dalšího čísla Světa Botanicus.
Tento časopis o rostlinách, zahradách, ale
i vaření a ekologickém zemědělství… prostě
o světě Botanicus pro vás vydáváme každé
dva měsíce. Na přelomu května a června
jsme v proﬁlovém rozhovoru čísla hovořili
s profesorem Pavlem Valíčkem, velkým
znalcem asijských léčivých rostlin. O čínských
léčivkách a tradiční asijské medicíně si přečtěte
na straně 8-11. V našich zahradách jsme stáčeli
med, pojďte se s námi ve fotoreportáži podívat,
co všechno takové medobraní obnáší.
Představíme vám také několik rostlin, jež
u nás v Ostré najdete: například drobné
mateřídoušky a tymiány. Nově máme v Ostré
zasazené i zajímavé a ne příliš známé stromy
ze Slovácka - oskeruše. Ve zprávách z Ostré
se dočtete o projektu Arboreta Dagmar
a Václava Havlových. Svůj strom tady můžete
mít i vy, více se dočtete na straně 14-16.
Opomenout pochopitelně nemůžeme ani
tradiční rubriky věnované vaření a kosmetice
Botanicus.
Pokud vám toto nebo některé předchozí číslo
časopisu Svět Botanicus nepřišlo do vaší
e-mailové schránky, máte možnost si ho
stáhnout na našem webu www.botanicus.cz.
Staňte se členy Klubu a budete od nás časopis
Svět Botanicus dostávat pravidelně.
Klidné léto a příjemné čtení
(nejen) o světě rostlin.
Dana a Jan Hradečtí
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Víte, jak se dostane med
z úlu až do skleničky
na vašem stole?
Dozvíte se to na straně 19-21.
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S profesorem
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Pavlem Valíčkem
o asijských léčivkách
a čínské medicíně
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Dnes žijete na Českomoravské vrchovině, ale
pocházíte z Polabí a celý život se věnujete
rostlinám. Přibližte mi vaši cestu k asijským
rostlinám.
Narodil jsem se v Nymburku, pak jsem dlouhá
léta žil v Poděbradech a víc než třicet jsem
pracoval v Institutu tropického a subtropického zemědělství na katedře tropických
a subtropických plodin. Původně jsem
v Poděbradech absolvoval „hnojárnu“, kde jsme
měli výjimečného ředitele, pana inženýra
Vaněčka. Ten mne k oboru přivedl. Bylo to
v době mičurinského hnutí, kdy se uvažovalo
o tom, že se v Čechách bude pěstovat celá
řada plodin od rýže až třeba po bavlník. Mě
pěstování chytlo, vystudoval jsem vysokou
školu, kde mezitím vznikla katedra světového
zemědělství. Tam jsem začínal doslova od
píky: byl jsem technikem, dočasným pracovníkem, pedagogem a postupoval jsem až
k profesuře a doktorátu z přírodních věd. Jsem
rád, že se můj koníček stal i mým povoláním.

Jak jste se po studiích dostal k asijským
rostlinám a jejich zkoumání?
V době, kdy jsem na fakultě působil,
jsme tam měli hlavně zahraniční studenty,
především z rozvojových zemí.
A samozřejmě i určitý omezený počet
našich studentů. Pracovali jsme na celé řadě
vědecko-výzkumných úkolů a poměrně
dobře se rozvíjela mezinárodní spolupráce.
Já jsem se zaměřil na Vietnam, často jsem
tam jezdil… dohromady jsem ve Vietnamu
prožil určitě dva roky. Celá Asie mne velmi
chytla a léčivky a tradiční asijská medicína se
mi stala na řadu let oborem hlavního zájmu.
Věnujete se těmto rostlinám více než
pětadvacet let, jak se vám botanika
propojuje s tradiční čínskou medicínou?
Povolání lékaře je v Asii rodinným povoláním
s obrovskou tradicí. Vlastní léčení je otázka
dlouholeté praxe, od dětství se na tuto cestu
adepti připravují. Nasávají od rodičů
poznatky, účastní se praxe. Já jsem kdysi
kurzy této medicíny navštěvoval, ale velmi
záhy jsem pochopil, že jde o celoživotní
záležitost, kterou v mých letech nemohu
pochytit v určité nutné celosti. Soustředil
jsem se tedy na léčivé rostliny, na jejich
účinky, pěstování a na možnosti, jež s nimi
v místních podmínkách máme.

Jak se může asijská medicína aplikovat
v evropských podmínkách? Jsou vůbec tyto
tradiční zkušenosti přímo svázané s tradicí,
místními rostlinami a diagnostikou
přenositelné do středoevropského
prostředí?
Pokud jde o čínskou medicínu, tak společně
s indickou ajurvédou jde o nejpropracovanější léčebný systém na světě. Je to dané
především stářím, protože čínská medicína
má za sebou minimálně pět tisíc let. Známé
písemné zmínky o rostlinách a léčení jsou
staré zhruba dva tisíce let. Což je ohromný,
velmi solidní základ. Obecně čínská medicína
vychází z taoismu, tj. ze známých principů
jing a jang. Jen si vezměte, že Číňané znají
až deset tisíc léčivých rostlin. Každá z nich
má svůj perfektně zpracovaný charakter, to
znamená buď je ta rostlina jing nebo jang.
Nebo vyrovnaná. Má také svoji chuť. Číňané
rozlišují pět chutí a každá rostlina má jednu,
dvě nebo dokonce i pět. A co je mnohem
důležitější, každá rostlina má vazbu na
nějaký orgán, takzvaný meridián. Rostliny
se v čínské medicíně používají v poměrně
složitých receptech, jež mají určitou posloupnost: začíná císařská nebo královská bylina,
pak jsou tam dvě tři byliny, které ji podporují.
Těm se říká ministerské, další pak vylepšují
chuť, to jsou poslové. Na jednu stranu je to
velmi archaický systém, ale na stranu druhou
jde o propracovaný a staletími praxe ověřený
systém.

Vím, že to není snadné, přesto: mohl byste
evropský a asijský systém léčení srovnat?
Čínská medicína posuzuje vnitřek a naše
problémy na základě vnějších příznaků. Když
přijdete k našemu lékaři s chřipkou, nechá
vás stát mezi dveřmi, aby ji od vás
nechytil, a rovnou vám předepíše antibiotika.
V Číně lékař s pacientem mluví, protože
jedním ze základních principů této medicíny
je dotazování. Lékař tam vaši diagnózu určí
podle toho, jak se chováte, jaký máte dech,
barvu pokožky, atd.. Pak tam existuje
například diagnostika jazyka, což je také
velmi zajímavý obor. Například když jsem já
jako dítě chodil k lékaři, vždycky na začátku
mi řekl: vyplázni jazyk. To dnes už u nás
neexistuje. V Číně podle jazyka nebo typu
pulsu lékaři určují diagnózu. Asijská medicína
k pacientovi přistupuje na základě vnějších
příznaků, a pokud ji lékař chce dělat dobře,
znamená to pro něj celoživotní pozorování,
zjišťování a učení se. Ale na druhou stranu,
Čínani nejsou dogmatičtí, takže dnes se
tradiční medicína pojí s klasickou.
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Jaké poznatky a rostliny jste si – obrazně
i doslovně – přivezl z Asie?
Čína je z hlediska rozlohy ohromná: najdete
tu studené oblasti, subtropy, až tropy.
Z botanického hlediska jde o teritorium,
kde najdeme rostliny tropů až po téměř
arktické. Z hlediska výsledků je vcelku jedno,
zda léčíte asijskými metodami tady nebotam.
Navíc byliny není zas až tak velký problém
k nám dovézt. Jistě, ne vše tu můžeme
pěstovat, ale řadu z asijských rostlin ano.
Například?
V posledních letech je nejen u nás velkým
šlágrem kustovnice. Já ji mám na Českomoravské vysočině zasázenou, roste a plodí
bez problémů. Obecně se o ní hovoří jako
o plodech dlouhověkosti. Kustovnice se
nemusí používat jen jako lék, ale dá se z ní
i vařit. A takhle bychom mohli pokračovat.
Moji studenti a diplomati zpracovávali různá
témata, například je perfektně popsan
ý ženšen, šišák bajkalský a řada dalších
rostlin. Na téma asijských rostlin jsme
pořádali konference a publikovali různé
články a knihy. Myslím, že informací
– pro toho, kdo je chce najít – je tady dost.

Po odchodu do důchodu jste se přestěhoval
a začal novou kapitolu…
Ano, v roce 2000 jsem odešel do důchodu,
přestěhoval se do malé vsi poblíž Moravských
Budějovic, kde mám rodinné kořeny. Řadu
rostlin jsem si ze školy vzal s sebou a začal je
tady dál pěstovat. Před několika lety se nám
tu podařil velký kousek: pár kilometrů odtud
je vinařství Sádek (podrobněji viz box na další
str. – pozn. red.), což je v našich podmínkách
unikátní vinařský projekt. Tady máme také
zahradu čínských léčivek. Druhou pak najdete
v Třebíči u baziliky Sv. Prokopa. Tehdy jsme
si řekli: mniši určitě měli nějakou zahrádku
s léčivkami a tak tam vznikla daleko větší,
krásně komponovaná zahrada léčivek,
včetně těch čínských. Takže na stará kolena
mám vlastně další dvě zahrady. Navíc
na Sádku je speciﬁcké mikroklima a velmi
pozitivní energie, takže jsem tam velmi rád.
Děkuji za rozhovor. rv

Vinařské a kulturní centrum Sádek
Na severozápadním okraji znojemské
podoblasti vyrostlo v roce 2003 Vinařské
a kulturní centrum Sádek s vinicemi, hotelem,
restaurací, udírnou, zpracovatelskými
a archivními sklepy, vinotékou a přírodním
amﬁteátrem. Toto centrum vinařství
vybudovali majitelé Ing. Lubomír Lampíř
a Ing. Ladislav Čech. Celkem tady najdete
čtyři hektary vinohradů ve viniční trati Pod
Sádkem, naučnou vinařskou stezku a také
zahradu čínských léčivek, kterou spravuje
profesor Pavel Valíček. Více informací na
www.vinohrady-sadek.cz
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Kustovnice čínská podle profesora Valíčka
patří mezi klenoty tradiční čínské medicíny.
Rostlina je známá také jako goji [godži] nebo
pod latinským názvem Lycium ﬁnese.
Vzhledem se nápadně podobá šípku, sušená
vypadá jako červené borůvky. Chuť plodů je
sladší než šípek, bez kyselého dozvuku.
V čínské medicíně i mezi Číňany je považována
za nepostradatelný potravinový doplněk.
Příznivě harmonizuje činnost jater a ledvin;
zprůchodňuje a uvolňuje blokády v jaterních
a ledvinových meridiánech. Posiluje obranyschopnost a imunitu organismu. Zlepšuje
krvetvorbu a má vliv na snižování krevního
tlaku. Může omezit rozšiřování lupénky
a dalších kožních onemocnění. Posiluje zrak,
uklidňuje podrážděné oči a zlepšuje ostrost
vidění. Více najdete například na
www.kustovnice.cz

Prof. ing. Pavel Valíček, DrSc.
Narodil se 13. května 1939 v Nymburku.
Po ukončení základní školy studoval
na Střední zemědělské technické škole
v Poděbradech a od roku 1957 na Agronomické fakultě Vysoké školy zemědělské
v Praze. Více než třicet let pracoval v Institutu
tropického a subtropického zemědělství,
katedře tropických a subtropických plodin.
Odborně se zaměřuje na užitkové rostliny
tropů a subtropů, zvláště asijské léčivé
rostliny. Byl vedoucím autorského kolektivu
rozsáhlé publikace Užitkové rostliny tropů
a subtropů, dále knih Rostliny pro zdravý
život, Léčivé rostliny třetího tisíciletí,
Rostlinné omamné drogy a v poslední době
například Léčivé rostliny Číny a Vietnamu.
Od roku 2000 je v důchodu, věnuje se
zahradám asijských léčivek v Třebíči a Sádku,
přednáší a publikuje.

zprávy z Ostré
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Právě teď
v zahradách Botanicus

Bio jahody
Jahody v zahradách v Ostré pěstujeme na
ploše přibližně půl hektaru. Jako předplodinu
pro ně volíme nejčastěji obiloviny, po nichž
pozemek vyhnojíme kompostem. Pozemky
vybíráme raději s těžší půdou, protože
jahodám vyhovují vlhčí stanoviště. Těžší
půda méně vysychá a není tak nutné porost
často zavlažovat a omezí se tím i šíření
houbových chorob. Porost zakládáme
koncem měsíce září, na vyvýšené hrůbky
ve sponu 50 x 30 cm. V tomto období mají
sazenice již dobře vyvinutý kořenový systém
a denní teploty jsou nižší. Hrůbky pokryjeme
černou fólií, do níž umístíme sazenice.
Fólie zabraňuje růstu plevelů, omezuje
vysychání hrůbků a při dozrávání jahod
plody neleží přímo na zemi. Naše osterské
jahody pěstujeme z elitních uznaných
sadeb, převážně jde o tři hlavní odrůdy: Kama,
Florence a Karmen (podrobněji viz na další
straně). K tomu na menších parcelách
každoročně zkoušíme další tři až čtyři
odrůdy, kde testujeme jejich vhodnost
pro pěstování v ekologickém zemědělství.
Důležitý je nejen jejich dobrý zdravotní
stav bez podpory chemických prostředků,
ale i chuťové vlastnosti plodů.

Odrůdy jahod v našich zahradách
Florence je pozdní odrůda anglického původu.
Má velké pevné plody kuželovitého tvaru,
jež dozrávají velmi pomalu. Kalich se dobře
odděluje, chuť je středně sladká, středně
aromatická. Bohatě odnožuje.
Karmen je poloraná odrůda českého původu.
Plody jsou velké s dutinou uvnitř, převážně
vřetenovitého tvaru tmavě červené barvy.
Kalich se dobře odděluje, chuť je velmi
sladká, aromatická. Bohatě odnožuje. Je
určena pro přímý konzum a nevhodná pro
transport.
Kama je raná odrůda polského původu. Plody
jsou středně velké, vřetenovitého tvaru, tmavě
černé barvy. Kalich se snadno odděluje, chuť
je sladká aromatická. Odnožovací schopnost
je střední.
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Náš tip: Proč právě biojahody?
V dnešní globální době dávno neplatí pravidla
z pohádky o Marušce a dvanácti měsíčcích.
Jahody, pro které nebohé děvče uprostřed zimy
poslala zlá macecha, seženete kdykoliv. V lednu,
únoru, na podzim… prostě se na pultech
obchodů – jako ostatně řada dalších komodit
– odněkud berou. Má to své velké „ale“. Jahody
jsou ovoce, na jehož chuti velmi dobře poznáte
rozdíl mezi „těmi pravými“ a jahodami třeba
lednovými. Tradiční biojahody, pěstované na
zahradě nebo na poli, mají mnohem intenzivnější chuť a navíc neobsahují tak velké množství
vody. Dalším důvodem, proč sáhnout raději
po biojahodách je, že obsahují mnohem
méně škodlivin. Zatímco jiné ovoce můžete
důkladně opláchnout a zbavit tak různých
postřiků, jahody mají povrch plný jemných
chloupků a zrníček, když je začnete omývat,
rozmačkáte je. Biojahody nejsou přihnojované
syntetickými hnojivy, neobsahují pesticidy
a stačí je jen lehce opláchnout čistou vodou.

Arboretum

zprávy z Ostré

Dagmar a Václava
Havlových
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Nejlepší okamžik k zasazení stromu byl
před dvaceti roky. Druhý nejlepší je teď.
čínské přísloví

O stromech & Arboretu
Lidé sázeli stromy od nepaměti. Památné
stromy byly a jsou připomínkou minulých
událostí, aleje nás vedou krajinou a připomínají
nám generace před námi. Stromy nás
provázejí celý život.
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 rostla díky péči jeho choti
Dagmar Havlové v zámeckém parku v Lánech.
Posléze byla přenesena do komplexu
ekologických zahrad Botanicus v Ostré
u Lysé nad Labem. Tak vznikl projekt Arboreta
Dagmar a Václava Havlových.
Historie
Tato unikátní sbírka dřevin vznikla v zámeckém
parku v Lánech díky aktivitě Dagmar Havlové
v roce 1998. Posléze bylo Arboretum manželů
Havlových přeneseno do ekologických zahrad
v Ostré, kde se tato živá kolekce dřevin dále
rozrůstá. Nyní se Arboretum nachází na
ploše 30 hektarů a mezi desítkami osobností,
které přispěly „svým stromem“ najdeme
například Hillary Clintonovou, Christiane
Herzog, manželku německého prezidenta
nebo Tomáše Baťu.
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Idea & poslání
Arboretum Dagmar a Václava Havlových
představuje 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.
Připojte se i vy.

Václav Havel
„Když v roce 1998 přivezla moje žena Dagmar
první stromek taxus marci z Tchajwanu
(jehož jehličí se mimochodem využívá
k léčbě rakoviny), stal se prvním exemplářem
nově zakládané botanické zahrady, kterou si
vysnila a kterou umístila na zámku v Lánech.
Během času oslovila na padesát známých
osobností, například Hillary Clintonovou,
jordánskou královnu Noor, Tomáše Baťu
a další. V následujících šesti letech přibyly do
její sbírky nové přírůstky. I sázení těchto darů
se ujaly známé kulturní a politické osobnosti
a byla tak založena jistá tradice. Po skončení
mého prezidentského období se zdálo
vhodné, aby o tuto sbírku kdosi další láskyplně pečoval. Byla svěřena světoznámé
ﬁrmě Botanicus z Ostré u Lysé nad Labem
a alej se tak stala součástí jejich zahrad.
Věřím, že bude místem krásy, klidu a rozjímání,
z kterého se budou těšit návštěvníci všech
generací.“

Princ Charles
„Je mi velkým potěšením, že mohu být
svědkem oživení zájmu o roli botanických
zahrad, k němuž v posledních letech dochází
po celém světě. Domnívám se, že to paradoxně
může být tím, že si společnost stále více
uvědomuje ztrátu potencionálně důležitých
botanických zdrojů vinou přímého či nepřímého
působení člověka. Je tedy velmi povzbudivé
vidět návrh Arboreta Dagmar a Václava
Havlových, které bude umístěno do organických zahrad společnosti Botanicus v Čechách.
Když jsem tyto zahrady navštívil, byl jsem
fascinován tím, jak přispěly nejen k obnově
místního venkova, vzdělání, povědomí
o trvale udržitelném zemědělství a dalším
hlavním otázkám týkajících se přírody v České
republice, ale také tím, jak silný pozitivní vliv
měl jeho úspěch na podobně smýšlející
skupiny po celé střední a východní Evropě.
Jsem přesvědčen, že bude i nadále šířit svůj
vliv dál za hranice svých českých kořenů.“
Lidé & Arboretum
Souha Arafat – Eliška Balzerová – Tomáš Baťa
– Hillary Clinton – Táňa Fischerová – Ólafur
Ragnar Grimsson – Dagmar Havlová
– Christiane Herzog – Královna Paola – Diana
Fowler LeBlanc – Lidra Meidani – Milka
Mesi– Sam Nujoma – David Oddsson – Jón
Olafsson – Miroslav Ondříček – Václav
Postránecký – Yohey Sasakawa – Irena
Schusterová – Ahmet Necdet Sezer – Sigfús
R. Sigfússon – Jadran Šetlík – Aina Ulmane

Chcete do Arboreta Dagmar a Václava
Havlových přispět „svým“ stromem? Navštivte
náš web, kde najdete během léta podrobnější
informace o Arboretu. Vysadit strom bude
možné na podzim. Chcete, abychom vám dali
vědět, až se Arboretum otevře pro veřejnost?
Napište nám na klub@botanicus.cz,
do předmětu uveďte: „Arboretum„ a my
vám dáme včas vědět.

Oskeruše
strom Slovácka
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„Owocní stromové, mimo owoce také ten
weliký užitek působí, že činí krajiny úrodnější
a zdravější. Poskytují rozličné druhy krásného
dříví, stromořadí chrání pole také před
přílišnými wysušujícími wětry a z luk
prospěšnau úrodě stinnou pokrývkou.
Pěstování a ošetřování owocného stromoví
odjímá příležitost k zahálce a wyplývajícím
z ní nepravostem, ožralství, chlípnosti, krádeže.
To jest v jiném ohledu také znamenitý
prostředek k ušlechtění a zdokonalení lidského
ducha a srdce.“
(František Pixa, 1848)
To vše platí o oskoruších, které na Slovácku
doposud rostou. Nově máme také v zahradách
Botanicus tři malé přírůstky těchto zajímavých
stromů. Pojďte s námi na malou exkurzi.
Oskoruša odborně zvaná jeřáb oskeruše
(Sorbus domestica) je náš původní ovocný
strom, který odedávna rostl ve světlých lesích
a hlavně zdobil vinohrady na celém Slovácku
a jižní Moravě. Ovšem ještě před nedávnem
hrozilo u nás i v Evropě vyhynutí. Dnes
zažívá renesanci a lidé jej opět sází k vinohradům, polním cestám do krajiny i do lesů.
Zaslouží si to, oskoruše je původní ovoce
s tradicí známou již z dob starého Říma,
proto i přídomek “domestica”. Oskoruše je
snad největší a nejplodnější ovocná dřevina
v celé Evropě. I třistaletý strom plodí přes
tunu ovoce. Oskorušové plody mají léčivé
účinky na trávení a jsou vhodné pro stabilizaci
kompotů, moštů i vín, což věděli naši předkové
a přenášeli semenáčky z lesů a vysazovali je

do sadů i vinohradů. Plody se dnes zpracovávají
na ovocný čaj, marmelády, mošty, vyrábí se
z nich pálenka oskerušovice anebo může
posloužit i léčivá tinktura z pupenů na
křečové žíly. Ovšem nejjednodušší a také
nejzdravější způsob užívání je jíst zralé měkké,
krémovité plody za čerstva.
Na záchranu oskoruší pracuje sdružení INEX
SDA Bílé Karpaty již od roku 1996. S přispěním
řady dobrovolníků a institucí postupně
vybudovalo Oskorušovou stezku, muzeum
oskoruší i arboretum na Salaši Travičná
a spolupořádá každoročně akce: Slavnost
oskoruší a Oskorušobraní. Potkat mohutné
velikány a o jejich osudu se můžete dozvědět
na “Oskorušové stezce”. Vede po trase dlouhé
6 km podhůřím Bílých Karpat z Tvarožné
Lhoty do Radějova a ke Strážnici a zpět,
s několika napojeními na další cyklo a naučné
stezky. Na trase stezky jsou mohutné, chráněné
stromy oskeruší i největší Adamcova oskoruša
má obvod kmene 460 cm, stáří se odhaduje
cca 500 let. Na návsi v obci Tvarožná Lhota
je v sezóně otevřeno Muzeum oskoruší
s infocentrem a malou prodejnou sazenic
a výrobků z oskoruší. Na stezce váš potěší
i výhled z rozhledny Travičná nedaleko
stejnojmenné salaše, kde se každoročně koná
koncem září “Oskorušobraní”. Každoročně
také ve Tvarožné Lhotě probíhá (nově v roce
2009 v polovině dubna) Slavnost oskeruší
s pasování Nositelů oskorušové tradice.
Na programu obou akcí je “slovní i chuťová”
propagace nejen oskeruší, ale i dalších vzácných
dřevin jako moruše, dříně, mišpule, řešetláky,

jaderničky, durancie, špendlíky či kdoule.
Tyto vzácné druhy a odrůdy zapomenutého
ovoce jsou také vysazovány do rozšiřujícího
se sadu tradičních odrůd na zmiňované
Salaši Travičná, kde vzniká genofondové
arboretum. Na dubnovém Otvírání studánek
na salaši bývá i nejmladší generace zasvěcena
do péče o přírodu i výsadby a pěstování těchto
vzácných dřevin a děti si vysadí do sadu svůj
stromek. Koncem roku 2005 byla poprvé
občanským sdružením INEX SDA Bílé Karpaty
zorganizována soutěž s názvem “Oskoruše
nejkrásnější”, co níž je každoročně přihlášeno
okolo 30 starých stromů oskeruší, nejen
z oblasti Slovácka, které potřebují záchranu.
Návštěvníci Muzea oskoruší a oskorušových
akcí ve Tvarožné Lhotě odevzdávají své hlasy
tomu nepotřebnějšímu stromu. Strom s nejvíce
hlasy je každoročně vyhlášen “Královnou
oskeruší” a ta je odměněna odbornou péčí
o strom a jeho okolí.
Text a foto: Vit Hrdoušek, Tvarožná Lhota
Více také na www.straznicko.cz

Medobraní
v našich zahradách
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Včela medonosná žije v početných společenstvech – včelstvech. Včelstvo tvoří ve
vrcholném období jedna matka, 300 až
600 trubců a 50 až 60 tisíc dělnic. Ty v úlu
vytvářejí vajíčka a plody, zásoby medu a pylu
a také plodové a medné plásty. Včelí dělnice
přinášející do úlu nektar, zpracují ho hltanovými
žlázami na med a ukládají ho do šestibokých
buněk. Když prohlídkou v medných plástech
zjistíme, že zhruba třetina těchto buněk
zanesených medem je zavíčkovaná voskovým
víčkem, je vhodná doba k odebrání medu
včelstvu – medobraní. Víčkování buněk
znamená, že med je zralý a lze ho vymetat.
Medobraní provádíme, je-li to možné za
příznivého počasí, kdy je většina včel mimo
úl za pastvou.
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Květový & medovicový med
Květový med je tvořen včelami z nektarodárných rostlin. Druh květového medu určuje
převažující původ nektaru. Rozlišujeme
květový med z ovocných stromů, řepky,
akátů, maliníků, jetele, lípy a slunečnice.
Tento med je světlý a po delší době částečně
tuhne – cukernatí. Medovicový med je tvořen
včelami sběrem cukerné tekutiny na listech
a jehličí lesních stromů. Tento med je barvou
tmavý a necukernatí.
Jak se sbírá a připravuje med
K odebírání plástů z medníku se používá
rozpěrák, smetáček a dýmající kuřák.
Po otevření medníku včelař několikrát
zadýmá kuřákem, uvolní plásty rozpěrákem,
vyjme je a omete včely smetáčkem. Pak
odvíčkovací vidličkou odvíčkuje medné plásty.
Odvíčkované plásty vkládá do medometu.
Musí to udělat tak, aby se u všech plástů
otáčela spodní hrana vpřed, neboť plásty
jsou postaveny pouze z jedné strany plástu.
Potom včelař všechny plásty v koši medometu
obrátí a pomalým otáčením vymetá část
medu z opačné strany. Tento úkon opakuje
ještě jednou a zvyšuje při tom rychlost otáčení.
Med z medometu teče přes jemné síto, kde
se zbavuje voskových příměsí. Prázdné plásty
pak vrátí včelám zpět do medníku.
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Náš včelař Čestmír Vorlíček
obhospodařuje čtyřicet včelstev.
Když je dobrý rok, jedno včelstvo
nasbírá přibližně 35 kilogramů
medu.
Přečtěte si více o našich včelstvech
v minulém časopisu Svět Botanicus
(duben 2010).

Krémy v kosmetice
Botanicus
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Tělový krém s olejem babassu
Tento krém je pro svoje zjemňující, čistící
a vysoce hydratační účinky vhodný jak pro
normální až velmi suchou, tak i problema
tickou pokožku.

Pleťový krém se švestkovým a marulovým
olejem
Jemný pleťový krém s vysoce vyživujícími
a osvěžujícími účinky na pleť, proﬁtující
zejména z vysokého obsahu přírodních surovin,
s jemnou a přirozenou vůní švestkového
a marulového oleje.

Tělový krém s extraktem z obilí
a vitamínem E
Jemný a lehký tělový krém s příjemnou
kořeněnou vůní, který se výborně vstřebává.
Je vhodný pro všechny typy pokožky ke
každodennímu použití.

Pleťový a tělový krém s řebříčkem a limetou
Osvěžující krém obohacený řebříčkovým
extraktem s jemnou vůní limety příjemně
zvláční pokožku.

Tělový krém s proskurníkem a heřmánkem
Zjemňující a uklidňující ochranný krém pro
citlivou pokožku. Vhodný pro každodenní
péči.
Tělový krém s japonským pomerančem a
aloe vera
Velice jemný a lehký tělový krém vhodný
pro téměř všechny typy pokožky vyžadující
pravidelnou péči a ochranu.
Tělový krém s bahnem z Mrtvého moře
Jemný a zvláčňující krém s vysokými čistícími
účinky bahna z Mrtvého moře.
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Pleťový krém s mandlovým a broskvovým
olejem
Vyživující tělový krém s jemnou a přirozenou
vůní mandlového a broskvového oleje.
Pleťový krém s shea butter a extraktem
z prvosenky
Obohacující a lehce vstřebatelný krém s
jemnou kořeněnou vůní vhodný zejména pro
suchou a zralou pleť.
Noční pleťový krém s granátovým jablkem
a heřmánkem
Velice jemný a výživný pleťový krém proﬁtující
zejména z vysokého obsahu přírodních surovin
je vhodný pro normální a suchou pleť.

Heřmánek marocký
Ormenis multicaulis

Esenciální oleje:
heřmánky
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Čeleď:
Asteraceae (Compositae) - hvězdnicovité
Statná rostlina, dorůstající do výšky 90 až 125 cm,
s chlupatými listy a trubicovitými žlutými květy.
Původ: severozápadní Afrika, jižní Španělsko;
vyvinul se pravděpodobně z nejznámějšího
druhu heřmánku ormenis, který se nachází
téměř na celém středozemním území a byl
rovněž zaznamenán i na území Izraele. Olej
se destiluje v Maroku.
Ostatní odrůdy: botanicky je vzdáleně příbuzný
heřmánku lékařskému a rmenci sličnému,
i když fyzicky se jim téměř nepodobá.
Tradiční medicína: je to jeden z olejů, který se
na trhu objevil poměrně nedávno a nemá tak
dlouhou historii použití. Tento olej je velice
často zaměňován s heřmánkem lékařským.
Účinky: antispasmický, podporuje trávení,
uklidňující.
Extrakce: získává se parní destilací z květů
Charakteristika: bledě žlutá až hnědá tekutina
se svěží, sladkou a bylinkovou vůní. Dobře
se mísí s cypřiškem, levandulí, lavandinem,
vetiverem, cedrovým dřevem, větvičníkem,
labdanem, olibanem a pelyňkem.
Použití v aromaterapii: citlivá pokožka, bolesti
hlavy, nespavost, podrážděnost, migréna.
V současné době je bohužel známo jen velmi
málo informací o jeho terapeutické historii
a použití.
Ostatní použití: používá se zejména při výrobě
parfémů.

Heřmánek lékařský
Matricaria recutita
(syn. Chamomilla recuttica )
V cizojazyčné literatuře uváděn pod
názvem heřmánek německý.
Čeleď:
Asteraceae (Compositae) - hvězdnicovité
Všeobecný popis: jednoletá silně aromatická
bylina, dorůstající do výšky 60 cm, s holými
vzpřímenými rozvětvenými stonky. Má velmi
lehké listy a prosté květy na jednotlivých
stoncích. Květní lůžko je kuželovité a duté,
což je důležitý rozdíl oproti rmenci sličnému
(heřmánek římský).
Původ: pochází z Evropy a severní a západní
Asie. Aklimatizoval se rovněž v Severní Americe
a Austrálii. Pěstuje se zejména v Maďarsku
a východní Evropě, kde se z něj vyrábí olej.
Tradiční medicína: tato bylina má dlouhou
historii využití v tradiční bylinné medicíně a to
zejména v Evropě pro jeho účinky v různých
stádiích nervového vypětí, na bolesti hlavy
a na nespavost. Je rovněž velice ceněný při
péči o pokožku, stejně tak jako rmenec sličný,
a kromě toho má díky vysokému obsahu
azulenu ještě větší protizánětlivé účinky.
Účinky: analgetický, antialergický, protizánětlivý, antispazmický, protibakteriální,
podporuje hojení jizev, podporuje trávení,
protihorečnatý, fungicidní, uklidňující,
podporuje tvorbu leukocytů.
Extrakce: esenciální olej se získává parní
destilací květů heřmánku. V malém množství
se vyrábí i heřmánek absolut (má tmavě

modrou barvu), který má vyšší houževnatost
a ﬁxační účinky.
Charakteristika: inkoustově modrá hustá
tekutina se silnou sladkou bylinnou vůní. Mísí
se dobře s geraniem, levandulí, patchouli, růží,
benzoinem, neroli, bergamotem, majoránkou,
citrónem, ylang ylang, jasmínem, šalvějí
a labdanem.
Základní složky: seskviterpeny – nejvíce
chamazulen, bisabolol , bisabolol oxid, farnesen.
Chamazulen není obsažen v čerstvých květech,
ale vzniká až při procesu destilace.
Bezpečnostní data: netoxický, nedráždivý;
u některých osob může způsobovat dermatitidu.
Péče o pokožku: akné, alergie, spáleniny,
drobná řezná poranění, omrzliny, dermatitida,
bolesti uší, ekzém, péče o vlasy, záněty, hmyzí
bodnutí, vyrážky, citlivá pokožka, bolesti zubů
Svaly a klouby: artritida, zanícené klouby,
bolesti svalů, neuralgie, revmatismus, výrony.
Trávící ústrojí: poruchy trávení, nevolnosti.
Nervový systém: bolesti hlavy, nespavost,
migréna, stresové potíže.
Ostatní použití: používá se do léčivých
antiseptických mastí a antispazmických,
posilujících a protinadýmavých přípravků.
Nejrozšířeněji je však využíván v kosmetice,
mýdlech, čisticích prostředcích, parfémech,
vlasových a koupelových produktech. Často
je také součástí alkoholických a nealkoholických nápojů, nebo jako ochucovadlo mnoha
pokrmů.

Rmenec sličný
Chamaemelum nobile
(syn. Anthemis nobilis)
V cizojazyčné literatuře uváděn
jako heřmánek římský.
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Čeleď:
Asteraceae (Compositae) – hvězdicovité
Všeobecný popis: vytrvalá půdokryvná bylina,
dorůstající do výšky 25 cm, s více rozvětveným
chloupkatým stonkem. Má jemné drobné
lístky s bílými květy. Květní lůžko je plné.
Původ: pochází z jižní a západní Evropy;
aklimatizoval se rovněž v Severní Americe.
Pěstovaný v Anglii, Belgii, Maďarsku, Spojených
Státech, Itálii a Francii.
Tradiční medicína: tato bylina má dlouhou
historii využití v tradiční bylinné medicíně,
a to zejména v Evropě, a dále pak v oblasti
Středomoří. Byla hojně využívána již starými
Egypťany, Maury a heřmánek byl také jednou
z devíti posvátných saských bylin, které nazývali
'maythan'. Dodnes je součástí britského bylinného lékopisu (British Herbal Pharmacopoeia)
jako bylina účinná při poruchách trávení,
nevolnosti, anorexii, těhotenské nevolnosti
a bolestivé menstruaci.
Účinky: analgetický, antianemický, antineuralgikum, protizánětlivý, antiseptický, antispazmický, protibakteriální, protinadýmavý,
podporuje hojení jizev, podporuje trávení,
protihorečnatý, uklidňující.
Extrakce: esenciální olej se získává parní destilací květů heřmánku.
Charakteristika: bledě modrá tekutina se

sladkou bylinkovou vůní. Dobře se mísí
s bergamotem, šalvějí, jasmínem, labdanem,
neroli, růží, geraniem a levandulí.
Základní složky: zejména estery kyseliny
angelikové a tiglové (zhruba 85%), pinen,
farnesol, nerolidol, chamazulen, pinocarvon,
cineol a mnoho dalších.
Bezpečnostní data: netoxický, nedráždivý;
u některých osob může způsobovat dermatitidu.
Péče o pokožku: akné, alergie, spáleniny,
drobná řezná poranění, omrzliny, dermatitida,
bolesti uší, ekzém, péče o vlasy, záněty,
hmyzí bodnutí, vyrážky, citlivá pokožka,
bolesti zubů
Svaly a klouby: artritida, zanícené klouby,
bolesti svalů, neuralgie, revmatismus, výrony.
Trávicí ústrojí: poruchy trávení, nevolnosti.
Nervový systém: bolesti hlavy, nespavost,
migréna, stresové potíže.
Ostatní použití: používá se do léčivých
antiseptických mastí a antispasmických
a posilujících přípravků. Nejrozšířeněji je však
využíván v kosmetice, mýdlech, čisticích
prostředcích, parfémech, vlasových a koupelových produktech. Často je také součástí
alkoholických a nealkoholických nápojů,
nebo jako ochucovadlo mnoha pokrmů.

Objevujeme
svět rostlin
s Danou
Hradeckou

27

mateřídoušky
a tymiány

Úvodem tohoto článku bych vás ráda pozvala
ke knize klasika české literatury Karla Čapka
Zahradníkův rok. Karel Čapek píše o mateřídouškách v kapitole o zahradníkově alpinuskalce a následně tento druh zaznamenává
v popisce o „divoké ﬂoře železniční“, která
roste na železničních náspech. Doplnila jsem
Čapkovy postřehy o starý herbář profesora
Františka Dlouhého. Tam o mateřídoušce
najdeme následující: Thymus serpyllum L.
/ Mateřídouška položená - lidově označená
jako chodec nebo žadovník se nachází na
výslunných návrších, mezích nebo trávnících
a pěstuje se podobně jako levandule nebo
majorán. Sbíráme kvetoucí rostlinu v červnu
nebo červenci a sušíme ve stínu. Odvar pijeme
při slabém zažívání, křečových a žaludečních
obtížích a čmýře. Vody mateřídouškové
užívá se po 1-2 lžících při kolice a větrech
a lýkem mateřídouškovým, připraveným z lihu
a oleje douškového natírají se údy stížené
reumatismem a obrnou. Nejčastěji upotřebuje

se mateřídoušky na rozptylující a posilující
náčinky a bylinné pytlíčky, také do koupelí,
zvláště pro slabé, krtičnaté nebo křivicí
(anglickou nemocí) stižené děti. Odvarem
omývají se pohmožděniny. Thymián
(Thymus vulgaris) roste v jižní Evropě planě,
u nás se pěstuje v zahrádkách jako kuchyňské
koření. Ze silné vonné natě připravuje se odvar,
jenž dobře účinkuje při křečích žaludečních
a slabosti zažívacích ústrojí, povzbuzuje
trávení. Silice (olej) tymiánová smíšená
s lýkem rozmarýnovým vtírá se do kůže při
křečích žaludečních. Tolik exkurze do historie
s herbářem profesora Dlouhého.
Mateřídouška
(Thymus serphyllum L)
Je od tymiánu (Thymus hortensis) zcela přesně
odlišena svým názvem v angličtině. Wild
Thyme vyjadřuje výskyt této rostliny: divoce
rostoucí. Latinský název serpens (tedy had)
velmi dobře popisuje celou rostlinu – jinými
slovy – plazivá (odborně pokryvná) bylina.
Mateřídoušky jsou velmi rozmanité. Jedná se
o aromatické trvalky, 10 až 40 cm vysoké.
Jejich rozmnožování je ideální tzv. odkopky
během vegetace. Jednoduše řečeno: nebojte
se tento druh mateřídoušky „roztrhat“.
Položte jej na plochy, které chcete postupně
pokrýt, zasypte rostlinu jemně zeminou
a doslova pošlapte. Po dobu zakořeňování
udržujte záhon vlhký a poté přidejte trpělivost
a čas, než se trsy spojí (odborně dojde k tzv.
zapojení porostu). Na jaře a na podzim se
mateřídouška rozmnožuje řízkováním.

Obsahuje látky - esenciální olej
(do 0,3%) tvoří především thymol,
cymen, linalol a karvakrol, dále třísloviny,
pryskyřice a ﬂavony.
Využití: odvar z kvetoucí natě je
vhodný při křečích a proti nadýmání,
esenciální olej pak jako antiseptikum
(používá se jako součást ústních vod,
desinfekčních vod a kosmetických přípravků).
Ideální pokryvná rostlina ve slunných
zahradách.
Tymián
(Thymus vulgaris)
Jedna z nejpoužívanějších kulinářských bylin
středozemní kuchyně. Řecké slovo thymon
znamená odvahu, a proto nejen pro své
antiseptické vlastnosti byl tymián součástí
koupelí římských i řeckých vojáků. Egypťané
využívali antiseptické a konzervační účinky
tymiánu při balzamování.
Jde o aromatický polokeř s dřevitými stonky,
10 až 30 cm vysoký. Kvete během léta bílými
až světle naﬁalovělými květy (lichoklas složený
z lichopřeslenů). Rozmnožuje se semeny nebo
dělením rostlin na jaře. Řízkováním koncem
jara, počátkem léta.
Obsahové látky – esenciální olej
(až 2,5%) tvoří především thymol,
karvakrol, geraniol, borneol, pinen, dále
saponiny, pryskyřice a další.
Využití: kvetoucí sušená nať je součástí
čajů - dýchací obtíže, žaludeční obtíže
a křeče žaludku.
Esenciální olej je součástí kosmetických

přípravků. Silice však může dráždivě působit
na pokožku, proto je nutné vyšší ředění
s rostlinnými oleji nebo základním masťovým
krémem.
Tymián je nedílnou součástí středozemní
kuchyně jako koření vhodné k nakládání
mas, výrobě sýrů, při uzení ryb, apod.
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Tip pro vás
Přijedete-li do zahrad v Ostré, při vstupu
do klášterní zahrady Botanicus se před vámi
objeví čtrnáct vyvýšených záhonů s latinskými
názvy Thymus, jejichž pěstováním se u nás
v Ostré několik let zabýváme. Pokud si
v zahradnictví nebo v květinářství budete
vybírat mateřídoušku nebo tymián na svou
zahradu, bude mi potěšením předat vám
poznatky při pěstování následujících druhů
v našich zahradách v Polabské nížině.
THYMUS POLEGIOIDES „FOXLEY“: silně
omrzá, ale dobře regeneruje, má bíle
panašovaný list a vůni klasického tymiánu,
málo kvete.
THYMUS SERP. PSEUDOLANUGINOSUS:
přezimuje dobře, v zahuštěném porostu
přes léto trpí houbovými chorobami, ale
dobře regeneruje, kvete tmavě růžově, vůně
tymiánu, nezahuštěné porosty.
THYMUS PRAECOX – ALBIFLORUS: květ
bílý, 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: omrzá jen při silných
zimách, houbovými chorobami netrpí, vůně
tymiánová.

THYMUS VULG. „SILVER POSIE“: keřovitý,
bíle panašovaný list, vůně tymiánu, silně omrzá
až vymrzá, špatně regeneruje (u nás živoří).
THYMUS VULGARIS: bezproblémový klasický
tymián
THYMUS SERP. „DOONE VALLEY“: citronová
vůně, citlivý na mráz, hůře regeneruje, list
zelenožlutý.
THYMUS SERPYLLUM „MINIMUS“: trpí silně
houbovými chorobami, udržovat nezahuštěný
porost, květ růžový, kompaktní s drobnými
lístky, pouze dekorativní, není vhodný pro
kulinářské využití.
THYMUS SERP. LONGICAULIS: bujně
rostoucí, netrpí, nenáročná, květ růžový,
rychle zahušťuje prostor, vůně lehce citrónová.
THYMUS SERP. „ALBUM“: květ bílý, trpí
houbovými chorobami, přezimuje dobře,
kobercová, nízko při zemi.
THYMUS SERP. „PINK CHINTZ“: houbovými
chorobami trpí málo, ale pokud je má, tak
špatně regeneruje, pomalu se rozrůstá, slabě
voní.
THYMUS SERP. COCCINEUS: nenáročný,
dobře přezimuje
Máte-li doma starý kamenný chodník nebo
prasklé obrubníky, osázejte
je mateřídouškou, vytvoří koberec
(viz obrázek z naší zahrady nalevo).
A naopak: malý živý plůtek z tymiánu vám
může posloužit jako dělící plocha v záhonech,
nebo vytvoří obrazce pro tzv. uzlové zahrady.
O tom někdy příště.

Pečené kuře

Vaříme s Jaroslavem Sapíkem

v rakytníkové krustě
s rakytníkovou omáčkou
a leštěnou karotkou
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Tentokrát vás zveme do kuchyně Jaroslava
Sapíka na kuře na rakytníku. Podrobně
jsme tuto zajímavou rostlinu i její využití
představili v druhém čísle časopisu Svět
Botanicus.
Pro 4 porce potřebujete: 20 kusů kuřecích
paliček, 0,5 dl rakytníkového sirupu, 1 lžíce
rakytníkové marmelády, 1 přírodní bílý jogurt,
3 vejce, 1 jemně nakrájenou chilli papričku,
sůl, 1 lžíci solamylu
Příprava: Všechny suroviny smícháme
a metličkou vyšleháme, aby se přísady spojily.
Vložíme kuřecí paličky a necháme tři hodiny
proležet. Na rozpálený slunečnicový olej
(nejlépe na plechu v troubě při teplotě 250° C)
narovnáme paličky a necháme zprudka zapéct.
Po 10 minutách teplotu snížíme na 150° C
a pečeme dalších 30 minut.
Jako přílohu podáváme karotku. Pro 4 porce
potřebujeme 400 gramů karotky (může být
žlutá, oranžová nebo ﬁalová). Uvaříme ji do
poloměkka a vložíme do ledové vody, aby si
zachovala barvu. Na pánvi rozehřejeme
přírodní cukr, zakapeme citronovou šťávou,
potom vložíme karotku, kterou zprudka
orestujeme a nakonec přidáme květový med.
Na jednu porci podáváme 5 kuřecích paliček
se zlatavou leštěnou karotkou, dekorované
čerstvým rakytníkem, který upravíme stejným
způsobem jako uvařenou karotku. Jako
doplněk podáváme studenou rakytníkovou
omáčku. Tu připravíme z jednoho přírodního
jogurtu, 2 lžic rakytníkové marmelády, soli,
špetky mletého chilli a pár kapek citronové
šťávy.

Pro přípravu čtyř
porcí potřebujeme
dvacet kuřecích
paliček.
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Všechny suroviny
smícháme a metličkou
vyšleháme, aby se
přísady spojily.

Zalejeme připravenou
omáčkou a necháme
tři hodiny proležet.
Na rozpálený
slunečnicový olej
(nejlépe na plechu
v troubě při teplotě
250° C) narovnáme
paličky a necháme
zprudka zapéct.
Po 10 minutách
teplotu snížíme na
150° C a pečeme
dalších 30 minut.
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Jako přílohu
podáváme karotku
uvařenou
do poloměkka.
Podáváme se zlatavou
leštěnou karotkou,
dekorované čerstvým
rakytníkem.
Pro přípravu tohoto
jídla potřebujete
přibližně hodinu,
maso naložte
s několikahodinovým
předstihem.

Klub Botanicus

Klub Botanicus sdružuje všechny ty, které
zajímá nejen Historické centrum v Ostré,
ale i novinky v našem sortimentu, speciální
akce a také různé sezónní nabídky a výhody.
Zveme vás, přijeďte v červenci a srpnu
do Ostré na Historické slavnosti

Sobota 17. července
/ Alchymisté a šarlatáni
Mystická oslava všeho tajemného a kouzelného. Den plný spirituální zábavy, pohádek
a tanců. Nejen historická vesnička, ale
i zahrady Botanicus budou patřit všem
šarlatánům, alchymistům a kouzelníkům.
V opravdové alchymistické dílně v zahradách
poodhalíte tajemství výroby lektvarů za
účasti pravého Golema. Pro děti i dospělé je
připravena řada soutěží a her.
Sobota 24. července
/ Cirkus
Nechte se zlákat ryzím kouzlem manéže,
které nechá mladé i staré zapomenout na
všední den. Pozvání přijali artisté, tanečnice a
komedianti ze všech koutů světa. A navíc
sem kejklíř Vojta Vrtek přiveze nefalšovanou
kejklířskou dílnu, kde můžete vyzkoušet chůzi
po provaze, žonglování či „diablo rondo“.
Sobota 14. srpna
/ Festival loutkového divadla
Za zvuků středověké hudby a za bohatého
doprovodu tanečnic se spolu s námi vydejte
do říše loutek.
Jen upozorňujeme, že všechny slavnosti se
konají pod širým nebem. Může se stát, že
bude pršet nebo hřmít, pak prosím počítejte
s případnými změnami v programu.
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Co je Klub Botanicus.
Registrujte se buď prostřednictvím jednoduchého formuláře na webu www.botanicus.cz
nebo vyplňte a odevzdejte přihlášku do Klubu
v některé z našich prodejen. Každý měsíc Vás
budeme pravidelně informovat o novinkách
v Klubu. Členství v klubu je zdarma a k ničemu
Vás nezavazuje. Když budete chtít z Klubu
vystoupit, stačí napsat e-mail a my Vás
z databáze vyřadíme. Klub Botanicus jsme
založili na podzim 2009 a nyní sdružuje více
než tisícovku příznivců značky Botanicus.
Přidejte se, rádi vás uvítáme.
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Historické centrum
v Ostré v červenci 2010:
Alchymisté a šarlatáni (17. 7.), Cirkus (24. 7.)
a Okurková sezóna (31. 7. - 1. 8.).
Podrobnosti na www.botanicus.cz.
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