svět
botanicus
číslo 5.
červenec-srpen 2010

Dana Hradecká
vám představí
další byliny,
tentokrát máty.
Str. 28-29.
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Program
Historických
slavností na září
na str. 37
03

Na stranách 24-27
si přečtěte vše o naší
kosmetice z růže.
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Červenec a srpen patří tradičně k obdobím, kdy máme nejvíc práce.
Kromě toho, že v našich zahradách postupně dorůstají rostliny
a byliny, přijíždějí do Historické vesnice řemesel a umění v Ostré
tisícovky návštěvníků. Jsme rádi, že vás naše Historické slavnosti
zajímají a program, který na víkendy v Ostré připravujeme, baví
nejen dospělé, ale hlavně děti. Program na září a první týden října
najdete na straně 37-39 Světa Botanicus, letos máme otevřeno
do 3. října včetně.
Do tohoto letního čísla Světa Botanicus jsme připravili hned dva
rozhovory: v tom prvním jsme s Ivanem Kroupou, předním českým
architektem, hovořili o současné české vesnici. Na to, jak řešit
urbanismus Ostré se před několika lety pokoušeli odpovědět
Kroupovi studenti na pražské Fakultě architektury. Z workshopu
vzešlo několik velmi zajímavých návrhů; požádali jsme proto pana
architekta Kroupu, aby je s odstupem několika let vybral, a zároveň

úvodem
léto plné slunce

pro vás zformuloval svůj pohled na současnou vesnici. Jak říká na
straně 11, „… důležité je vždy stavět v kontextu s daným místem.“
Druhý rozhovor je oddechově letní: v zahradách vystupoval Matěj
Kodeš, světový rekordman ve foukání bublin. O tom, jak namíchat
a správně vyfouknout tu největší bublinu na světě, si přečtěte na
straně 22.
Na dalších stránkách tohoto letního Světa Botanicus vás pak náš
kolega Luboš Čepička, který řídí chod zahrad, pozve k exkurzi naší
unikátní sbírkou rajčat. Letos jich máme vysázeno 126 odrůd.
Opět jsme s Jaroslavem Sapíkem vařili ze zeleniny Botanicus
a představujeme i máty, další z rostlin našich zahrad.
Klidný zbytek léta a příjemné čtení (nejen) o světě rostlin.
Dana a Jan Hradečtí
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Víte, jak dlouho trvá ostříhat jednu
ovci? Přečtěte si o chovu
těchto domácích zvířat v Ostré
na str. 19-20.
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S architektem Ivanem Kroupou

Stavět ve vazbě
na prostředí

jsme hovořili o české vesnici
a studentském workshopu
s tématem rozvoje obce Ostrá
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Venkovské bydlení je čím dál frekventovanější téma, vesnice

Jak by měl vypadat dnešní vesnický dům?

Jaké jsou hlavní problémy dnešní příměstské vesnice

se stávají součástí měst a satelitní prstence obepínají každé

O tom, jak stavět na vesnici nebo, jak má vypadat současný

a obecně stavebního boomu na polích kolem tradičních

větší město. Jak se dnes za této situace podle vás dá stavět

vesnický dům či vesnická architektura, se diskutuje málo.

vesnic?

na vesnici?

Obce, stavební úřady, ochranáři i architekti si snaží chránit

Doufám, že tak extrémní věci jako developerské počiny

Žít v klidu a v kontaktu s přírodou lidi často motivuje

lokální kvality, atmosféru či takzvaný vesnický či krajinný

na polích a v krajině vedle měst a obcí jsou už za zenitem.

k tomu postavit si dům na vesnici. Ovšem stavebníci,

ráz, regulativy obsažené v územních plánech a vyhláškách.

Také proto, že nenaplnily očekávání obyvatel těchto

developeři a někdy i architekti zjednodušují řešení tohoto

Ty ale nepostihují speciﬁka jednotlivých míst, natož pak

satelitů, neintegrovaných ani do obcí ani do krajiny. A to

úkolu na výběr co možná nejlepší lokality, pozemku a na

jednotlivých stavebních parcel. Při jejich různých výkladech

ani architektonicky, ani sociálně. V rámci školní výuky jak

stavbu co nejkrásnějšího domu. Pohled je to subjektivní

pak stejně dochází k ničení kvalit místa a jeho potenciálu,

na Fakultě architektury ČVUT, tak později na Vysoké škole

a velmi často jsou při něm opomíjeny místní souvislosti.

často dochází až k absurdnímu naplňování těchto regulativů.

umělecko-průmyslové v Praze jsme se rozhodli zkoumat

Tímto individuálním, ale vlastně sobeckým přístupem se

Ptáte-li se tedy, jak stavět na vesnici, tak odpověď je stavět

možnosti architektury na vesnici. To byl důvod, proč jsme se

prostředí mění a potom nejsou často očekávání stavebníka

v souvislosti s tímto prostředím a integrovat se do něj. Tím

domluvili s panem starostou Hradeckým z obce Ostrá.

naplněna.

se zároveň vytvoří podmínky pro jeho využití či vytěžení.
Není to o šikmých či rovných střechách, není to o barvách
fasády, dokonce to ani není o počtu přípustných podlaží.
Je to o dobré analýze místa, posouzení jeho potenciálu
a schopnosti najít co nejlepší řešení pro stavebníka, uměřené
místním poměrům. Cesta není v přizpůsobování se tradiční
architektuře, ale ve vazbě na ni za použití současných řešení.
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Můžete tento studentský workshop a jeho výsledky

Jaký byl výsledek jejich práce? V čem mohou studentské

přiblížit?

práce obci Ostrá pomoci?

Pro tento úkol jsme vybrali studenty prvních ročníků,

Rozvoj obce studenti řešili velkoryse, zohlednili charakter

záměrně tedy studenty s čistou hlavou, nezmanipulovanou

obce… navazují a vycházejí z přirozené vesnické parcelace

zavedenými postupy a nepoškozenou mediální laickou

a neberou při tom ohled na majetkoprávní vztahy a lobbing

i odbornou masáží, co je správné a co není. Šlo nám přede-

majitelů pozemků. Přístup je to možná nereálný, ale

vším o diskuzi bez jakýchkoliv ambicí prosazovat cokoliv

prospěšný k diskuzi, co je pro obec přirozené a co násilné.

do reality. Částečně jsme se i dočkali naivních přístupů,

Největším přínosem je však zdůraznění významu takových

nepostihujících všechny aspekty reálného profesního života,

úvah. Rozvojové plány dávají či berou potenciál pro vytvo-

což jsme samozřejmě očekávali. Ale přesto ne tak naivních,

ření kvalitního prostředí a kvalitní předpoklady pro stavbu

jako jsou představy mnoha developerů a autorů nově

jednotlivých domů. Platí obecné pravidlo, že je lepší archi-

zastavěných lokalit.

tektonicky horší dům, jež je dobře situovaný v prostředí, než
krásný dům na špatném místě. Některé příklady osobních

Co konkrétně studenti v rámci tohoto projektu řešili?

názorů studentů na možný rozvoj obce jsou uvedeny

Studenti se měli vyjádřit ke dvěma základním problémům:

v graﬁckých schématech na dalších stranách časopisu.

k rozvoji celé obce Ostrá a poté prostřednictvím konkrétního
příkladu navrhnout dům v souvislosti s vybraným místem.
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Komentář Ivana Kroupy
k výsledkům studentského workshopu
„Proto, aby se studenti pokusili prokázat, že současná architektura je schopná komunikovat s vesnicí, si vybrali lokalitu
u slepého ramene Labe – lagunu. Tedy více krajinné
prostředí. Samozřejmě si tím ulehčili situaci, protože jejich
architektura má potom větší vazbu na krajinu, vodní plochu,
zeleň, kdežto na zástavbu obce pak jen urbanistickou,
méně už architektonickou.
Soustředili se tedy na vytvoření souboru domů vytvářejících
spojité prostředí se zelení, s výhledy na vodní plochu,
samozřejmě se snahou o co největší využití kvalit místa
pro uživatele těchto domů.“

Prof. Ing. arch. Ivan Kroupa *1960
Architektonická kancelář od 1990. Berliner Kunstpreis, Förderungspreis Baukunst 2001.
Zahraniční nominace na Mies van der Rohe Award 2007, 2009. Pět realizací v Atlasu
světové architektury Phaidon (Dox - Centrum současného umění, rodinné domy
v Mukařově, Chomutovicích, Snowboardová bouda v Herlíkovicích). Pedagogická praxe
na Fakultě architektury ČVUT od 2002, na Vysoké škole umělecko-průmyslové od 2007.
/ Prohlédněte si portfolio Ivana Kroupy na www.ivankroupa.cz
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Právě teď v zahradách
Botanicus:
Unikátní „sbírka“
rajčat

13

V našich zahradách najdete rozsáhlou „sbírku“ odrůd rajčat.
„Letos jich máme zasázených 126 odrůd,“ popisuje na úvod
exkurze náš vedoucí zahrad Luboš Čepička. „Dnes najdeme
pravděpodobně největší sbírku rajčat u nás. Každoročně pěstujeme
více než stovku odrůd rajčat, převážně tyčkových forem, ale
i několik odrůd keříčkových,“ doplňuje. Pěstují se zde odrůdy
s velkými masitými plody určenými na výrobu kečupů a protlaků, s klasickými plody určenými pro přímou konzumaci
nebo pro výrobu salátů a dále s plody drobnějšími rostoucí
v hroznovitých plodenstvích. Ty se používají jako koktejlová
nebo na sušení. „Naše unikátní sbírka zahrnuje rajčata s různě
barevnými plody, nejen tedy tradiční červená, ale i růžová, žlutá,
černá, krémově bílá a zelená. Zajímavostí je i nešlechtěný divoký typ
rajčete s velmi malými plody, předchůdce dnešních kulturních
odrůd,“ říká Luboš Čepička. Najdeme zde i odrůdu velmi odolnou proti chorobám rajčat, která nepotřebuje žádné ošetření.
„Samozřejmě takové ideální rajče by si přál každý, ale tato odolnost
je na úkor chuťových vlastností plodů,“ dodává na závěr Luboš.
Zaujala vás tato sbírka rajčat? Přijeďte do Ostré ještě během
září. Na následujících stránkách představujme některé
z našich odrůd.
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VAMA – divoký typ, keříčkové rajče,

TUMBLINg TOM yeLLOW – rajče

NeBRASCA WeDDINg – rajče

bujně rostoucí, tvoří mohutný keř,

keříčkové kaskádovitého okrasného

keříčkové. Plody oranžové, nepraskají

keříčky, plody tmavě hnědé

nutná opora, není třeba vyvazovat,

habitu, plody žluté, vynikající chuti,

a mají vyrovnanou chuť. Vegetační

vynikající chuti. Vegetační doba

vyštipovat. Plody tvoří velmi chutné,

výborné do salátů. Vegetační doba

doba 90 – 100 dní.

75 dní.

drobné (velikosti hroznového vína),

90 dní.

BLACK SeA MAN – tvoří malé

které jsou vhodné pro přímý konzum.

CZeCH’S BUSH – keříčkové rajče,

MONeyMAKeR – tyčkové rajče.

yeLLOW PeAR – odrůda pocházející

vzpřímené rostliny tvoří červené

Bezproblémové pěstování, vegetační

z roku 1900. Tvoří dlouhé trsy plodů

z nejvýnosnějších odrůd. Tvoří trsy

plody, vysoký výnos, dobrá chuť.

doba 80 dní. Tvoří červené plody

hruškovitého tvaru, žlutého zbarvení

s velkým množstvím malých „cherry“

Vegetační doba 70 dní.

standardní velikosti.

a sladké chuti. Výborná pro přímý

rajčat žlutého zbarvení. Vegetační

konzum.

doba 80 dní.

ILDI – tyčkové rajče, jedna

SHIRLey F1 – poskytuje vysokou

SUNgOLD F1 – tyčkové rajče, patří

WISCONSIN 55 – odrůda vyšlechtěná

WAPSIPINICON PeACH – tyčkové

gARDeNeR’S DeLIgHT – tyčkové

sklizeň dobře tvarovaných plodů,

k nejsladším odrůdám, náchylný

na univerzitě ve Wisconsinu v 50tých

rajče, plody podobné broskvi, sladká

rajče. Vytváří „cherry“ plody červené

chuť. Vegetační doba 80 dní.

barvy. Vegetační doba 70 – 75 dní.

červeného zbarvení a dobré chuti.

k praskání (pokud se ponechají

letech. Dnes k vidění jen vzácně.

dlouho na keři). Plody světle červené.

Rajče tyčkové. Plody červené barvy

Vegetační doba 78 dní.

vynikající chuti. Vegetační doba
80 dní.

WHITe BeAUTy – neobvyklá odrůda

STUPICe – tyčkové rajče. Velmi raná

STRIPeD CAVeRN – tyčkové rajče,

TOMMy TOe – původem

nejasného původu. Tyčkové rajče.

odrůda. Poskytuje vysokou sklizeň

v době zralosti tmavě ﬁalově

z Austrálie. Tyčkové rajče. Tvoří trsy

Plody světlé krémové barvy a kyselé

po celou sezónu. Výborná chuť.

zbarvené, vhodné pro tepelné

červeno-růžových plodů velikosti

chuti. Vegetační doba 75 dní.

Vhodná i do chladnějších poloh.

úpravy. Vegetační doba 80 dní.

meruňky, vynikající chuti. Vegetační

Vegetační doba 55 – 70 dní.

doba 70 dní.

TIgeR TOM – tyčkové rajče, tvoří

TASTy eVeRgReeN – tyčkové rajče,

PLUM LeMON – původem z Ruska.

RIeSeNTRAUBe – odrůda německého

„cherry“ plody červené barvy

tvoří plody střední velikosti, barvy

Tyčkové rajče tvořící žluté oválné

původu pěstovaná od roku 1856.

oranžově žíhané. Někdy kyselé, ale

zelené až světle žluté (dužnina

plody tvarem připomínající citrón.

Tyčkové rajče. Tvoří trsy velkého

zajímavé chuti. Vegetační doba

v době zralosti zbarvená do zelena).

Mají sladkou osvěžující chuť.

množství malých červených kulatých

70 dní.

Chuť sladká. Vegetační doba 75 dní.

Vegetační doba 72 dní.

plodů. Vynikající chuť. Vegetační
doba 80 dní.

SPITZe – tyčkové rajče, plody tvaru

SOLDACKI – pochází z Polska,

RUSSIAN PeRSIMMON – tyčkové

LARge ReD CHeRRy – tyčkové rajče.

švestky, červené barvy sladké chuti.

z roku 1900. Tyčkové rajče, tvoří velké

rajče. Vytváří plody oranžového

Velmi výnosné rostliny, plody kulaté

Dobře se loupou. Odrůda vhodná

růžovo-červené plody velmi sladké

zbarvení nasládlé chuti. Vegetační

červené. Vegetační doba 75 – 80 dní.

pro přímý konzum a na přípravu

chuti. Vegetační doba 80 dní.

doba 80 dní.

omáček. Vegetační doba 80 dní.

ORANge BANANA – neobvyklá

OPALKA – původem z Polska

MARIZOL gOLD – stará odrůda

MexICO MIDgeT – bohatě plodící

odrůda tyčkového rajčete, oranžově

(okolo roku 1900). Tyčkové rajče.

pocházející z roku 1890. Rajče tyčkové.

odrůda tyčkového rajčete, vysoký

zbarvené oválné plody, které jsou

Červené plody protáhlého tvaru

Poskytuje vysoký výnos zploštělých

výnos poskytuje celou sezónu. Tvoří

velice sladké a vhodné na sušení.

vynikající chuti. Vegetační doba

červeno-zlatavých plodů, které nejsou

karmínově zbarvené drobné plody.

Vegetační doba 85 dní.

85 dní.

náchylné k praskání. Vegetační doba

Vynikající do salátů. Vegetační doba

80 85 dní.

60 – 70 dní.

KeLLOgg´S BReAKFAST – původem

JAUNe FLAMMee – odrůda tyčkového

z Michiganu. Tyčkové rajče. Poskytuje

rajčete pocházející z Francie. Velice

šťavnaté světle oranžové plody

výnosná. Tvoří tmavě oranžové plody

výrazné chuti. Vegetační doba

velikosti meruňky vhodné k sušení.

75 – 80 dní.

Vegetační doba 70 – 80 dní.
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ITALIAN HeIRLOOM – tyčkové rajče.
Špičková odrůda vhodná ke krájení
a konzervaci. Tradiční odrůda italských
malopěstitelů. Plody větší červené
kulaté. Vegetační doba 70 – 80 dní.

DRUZBA – tyčkové rajče bulharského
původu. Plody jemné, červené,
kulaté, ze stran mírně zploštělé,
vynikající chuti, sklon ke kyselosti.
Vegetační doba 80 dní.

HILL BILLy POTATO LeAF – odrůda

gReeN ZeBRA – tyčkové rajče. Raná

gOLDeN SUNRAy – tyčkové rajče

tyčkového rajčete, původem

odrůda. Plody žíhané zeleno-žluté,

produkující oranžovo-žluté plody

z Ameriky (Ohio). Plody žluté barvy

sladké výrazné chuti. Vegetační

jednotné velikosti typické rajčatové

červeně žíhané, mimořádně šťavnaté.

doba 77 dní.

chuti. Vegetační doba 80 – 90 dní.

Vysoký výnos. Vegetační doba
85 dní.

gIANT SyRIAN – velice výnosná

geRMAN PINK – tyčkové rajče

DR. WyCHe’S yeLLOW – výnosná

BLACK PLUM – tyčkové rajče,

odrůda tyčkového rajčete. Plody

bavorského původu, tvoří velké

odrůda tyčkového rajčete, plody

vegetační doba 80 dní. Tvoří oválné

tmavě růžovo-červené, velmi

červené plody lahodné sladké chuti,

žluté, šťavnaté a chutné. Vegetační

plody, v době zralosti zbarvené do

šťavnaté s malým množstvím

které nepraskají. Vegetační doba

doba 75-80 dní.

semínek. Vegetační doba 80 dní.

85 dní.

temně mahagonové až tmavě hnědé
barvy. Obyčejně se používá na výrobu
tomatové omáčky.

CHeRRy ROMA – tyčkové rajče.

BROAD RIPPLe yeLLOW – tyčkové

BReAM’S yeLLOW PeAR – tyčkové

gOLD MeDAL – tyčkové rajče, plody

Tvoří velké množství drobných

rajče, tvoří malé „cherry“ plody žlutě

rajče, tvoří malé plody hruškovitého

žluté, červeně žíhané, lahodné mírně

červených plodů nasládle pikantní

zbarvené. Vegetační doba 75 dní.

tvaru výborné chuti. Vhodné do

kyselé chuti. Výborné pro přímý

salátů. Vegetační doba 70 – 80 dní.

konzum. Vegetační doba 90 dní.

chuti. Vynikající k přímé konzumaci
i jako sušené.

CRNKOVIC yUgOSLAVIAN – tyčkové

BLACK KRIM – původem z Ruska.

BASINgA – tyčkové rajče, žluté plody

BRANDyWINe (SUDDUTHS STRAIN)

rajče tvořící velké červené plody

Tyčkové rajče, vegetační doba

pikantní chuti, poskytuje vysoký

– odrůda tyčkového rajčete

typické chuti, které mají vzácně

69 – 90 dní. Tvoří zploštělé plody,

výnos, vegetační doba 80 dní.

pocházející z roku 1900. Tvoří velké

sklony k praskání. Poskytují vysoký

v době zralosti s černými skvrnami,

červeno-růžové plody vynikající

výnos. Vegetační doba 80 – 90 dní.

vynikající chuti.

chuti. Vegetační doba 90 dní.
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AUNT RUBy ‘S geRMAN gReeN

BLACK SeA MAN – keříčkové rajče

ANDIe CORNUe – pochází z Francie.

– tyčkové rajče, plody zbarvené

tvořící malé rostliny s tmavě hnědými

Tvoří velké plody tvarem připomínající

do zeleno-žluta jsou šťavnaté

plody výrazné chuti. Vegetační doba

papriku, brzy dozrávají. Používá se

aromatické chuti. Vegetační doba

75 dní.

do polévek a omáček.

80 dní.

Historie pěstování rajčat je na evropském kontinentu
relativně krátká, rajčata se do evropy dostala společně
s bramborami až po objevení Ameriky. Tehdy pokolumbovské
výpravy dovezly zpět do evropy semena a sazenice. Zpočátku
TORINO F1 – tvoří vyrovnané,
kulovité, pevné plody červené barvy,

IDyLL – raná odrůda, plody jsou

se rajčata pěstovala v Itálii a Portugalsku a to paradoxně

drobné, koktejlové, červené barvy.

pro okrasu, teprve později se začala používat jako plodová

dosti odolné proti pukání plodů,

zelenina. Oblibu získala rajčata především pro svoji výraznou

rezistentní proti virové mozaice

chuť, krásnou barvu a velmi snadný způsob pěstování.

a černi rajčat.

Důležitý je obsah vitamínu C, e a A, velké množství vlákniny
i dalších zdraví prospěšných látek (například draslík, železo
nebo karoten).
Rajčata podporují krvetvorbu, prospívají kůži, vlasům
i nehtům. Chrání také srdce a posilují imunitu, mají i antibakteriální účinky. Obsahují velké množství antioxidantů,

SLáVA PORýNí – tyčkové rajče,

START F1 – raná odrůda, vhodná

které chrání před působením volných radikálů. Rostlina

pozdní odrůda. Rostliny jsou

pro polní pěstování. Rostliny jsou

rajčete (Lycopersicon esculentum) je jednoletá a velmi silně

vzrůstné, nutné vyvazování. Vytváří

středně vzrůstné, tvoří hrozny

plodící, pokud ji nezaštipujeme, překoná výškou i dva metry.

červené plody střední velikosti

s 5-7 kulovitými červenými plody

Potřebuje velmi světlé a teplé stanoviště, dostatek místa

(72-78 g), nepraskají.

(60-65 g).

kolem sebe a pravidelnou zálivku i přihnojení.
Nejčastěji nakoupíte semena rajčat (a nejen rajčat) od ﬁrmy
SeMO Smržice, druhým velkým výrobcem je ﬁrma Moravoseed z Mikulova. Více o pěstování rajčat a jejich odrůdách
TORNáDO F1 – středně raná odrůda,

De BeRAO – tyčkové, vzrůstné (bez
zaštípnutí vrcholu dorůstá až 3 m),

BONSeT F1 – velmi výnosná odrůda

která patří mezi univerzální stolové

středně pozdní rajče, tvoří vejčité

tyčkového rajčete vhodná pro polní

odrůdy. Je náchylná na závlahu, při

protáhlé plody, odolné proti plísním,

pěstování.

nepravidelné závlaze dochází

pokud k napadení dojde, napadeno

k praskání plodů. Tvoří plody

je jen spodní patro listů a plodů

o velikosti 70 – 100 g. Zralé plody
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a rostlina neodumírá, pokračuje

mají tmavě červenou až karmínovou

v růstu.

barvu a jsou hladké a pevné.

najdete například na www.rajcata.com

Ovce domácí je malým domestikovaným přežvýkavcem,
chovaným hlavně pro vlnu, maso a mléko. Výjimečně
se používaly nebo používají i pro dopravu lehčích břemen.
Protože nejsou tak náročné jako skot, chovají se i v horských
nebo suchých oblastech. Nejvíc ovcí je chováno v Číně
(170,8 miliónu kusů) a v Austrálii (106 miliónů kusů). Ovce
patří do rodu malých přežvýkavců, původně žily na severní
polokouli, ale domestikovaná ovce domácí se díky člověku
dostala do celého světa, včetně Austrálie a Nového Zélandu.
Ovce jsou o něco robustnější než kozy a mají silnější,
zatočené rohy. Jejich srst je tvořena hustou vlnou.

Ovce v našich
zahradách

Chov ovcí je na dnešním území ČR datován již od 9. století.
Toto zvíře bylo chováno pro svůj mnohostranný užitek
a vysokou odolnost vůči klimatickým podmínkám. Společně
s kozou patří ovce k nejstarším domestikovaným zvířatům
planety. Ve 14. století se na našem území tvořil chov ovcí
tři čtvrtiny stavu všech hospodářsky chovaných zvířat.
Mezi lety 1990-2000 v ČR došlo k velkému propadu stavu
chovaných ovcí, ovčí vlna se začala dovážet ze zahraničí
a tuzemské chovy se musely transformovat na produkci
kvalitního masa. To s sebou přineslo rapidní pokles stavů.
V současné době spočívá význam chovu ovcí v jejich
užitkovosti. Vedle hlavních produktů (maso, mléko, vlna,
kůže, rohy a paznehty) poskytují i vedlejší produkty (lanolin,
střeva, krev, lůj, předžaludky). Nepřímý užitkem je např.
produkce mrvy a vypásání chráněných území, či míst, která
jsou pro ostatní hospodářská zvířata nepřístupná.
Česká republika patří ve spotřebě ovčího a jehněčího masa
k zemím s velmi nízkou spotřebou. V současné době se
pohybujeme na úrovni 0,15 kg a na našem území se chová
kolem 180 000 ovcí (stav z roku 2009).
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Stříhání ovcí
Ovce se stříhají alespoň jednou ročně, určitá plemena je vhodné stříhat dvakrát do roka
(šumavské, východofríšské, romanovské). Nejvhodnější dobou na ostříhání je březen
až červen, aby ovce dobře snášely letní horka. Chovatelé, kteří mají ovce ustájené přes zimu
v ovčínech, stříhají i na přelomu podzimu a zimy. Doporučuje se tuto střiž provádět
v dostatečném časovém předstihu před porody, přibližně jeden měsíc. Někteří chovatelé radí
ostříhat také jehňata, a to 2-3 měsíce před porážkou. Dosáhneme tím lepšího růstu zvířete
a navíc získáme kůži s ideální délkou vlny k vyčinění. Ovce před stříháním nesmějí minimálně
den zmoknout. Podle plemene a kvality vlny lze za hodinu ostříhat šest až patnáct ovcí.
Ve fotoreportáži představujeme stříhání našich ovcí v červnu tohoto roku.
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Na konci srpna jste měli možnost
v našich zahradách v Ostré vidět
umění Matěje Kodeše, světového
rekordmana ve foukání bublin. Touto
zajímavou disciplínou se zabývá jen
několik lidí na světě a v evropě
bychom jich našli jako šafránu.

Letní téma:

bubliny

Bublinář musí být nejen zručný a
trpělivý, ale musí mít také znalosti

a bublifuky

z oblasti chemie, které využívá při
míchání kapaliny pro výrobu bublin.
Matěj Kodeš při své bublinové show
předvádí kousky, které ve střední
evropě nemají obdoby, jako například
bublinu ve tvaru hvězdičky, nebo
bublinový kolotoč, který se opravdu
točí.
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Jak jste se k této netradiční disciplíně dostal?

například jeden den vystupuji na narozeninové party na

Před několika lety mě do bublinového světa vtáhl kamarád

soukromé zahradě, a druhý den na konferenci v luxusním

a kolega bublinář Mirek Smejkal. Bubliny mě uchvátily natolik,

hotelu, nebo na velvyslanectví. Mezi moje koníčky patří

že jsem začal experimentovat a vyvíjet vlastní směs, se kterou

cestování, proto jsem rád, že mohu díky své profesi navště-

jsem začal vymýšlet další triky. S Mirkem jsme v roce 2005

vovat doma i v zahraničí místa, na která bych se jen tak

na festivalu rekordů a kuriozit v Pelhřimově společně vytvořili

nepodíval.

český rekord v počtu lidí uzavřených do jedné mýdlové bubliny
a spolupracujeme spolu dodnes pod značkou bubbleshow.cz.

Co chystáte do budoucna?

Co je na foukání bublin na profesionální úrovni nejtěžší?

světové rekordy, tak na nové triky. V tuto chvíli také pracuji

Nejdůležitější je mít skvělou a stabilní směs, bublifuk si

na nové rekvizitě, která bude světovou novinkou.

Samozřejmě mám do budoucna spousty plánů, jak na další

každý bublinář míchá sám a jeho recepturu si pečlivě střeží.
Bohužel ani moje bublinová směs není dokonalá, bubliny

A závěrem: jak udělat pořádnou bublinu?

například nejdou tvořit tam, kde byla před vystoupením

Hlavně budete potřebovat pořádný bublifuk. Můžete si ho

použita scénická mlha. Občas tak musím bojovat při

zkusit také sami namíchat doma podle mého receptu.

vystoupení s nevyhovujícími podmínkami a dělat vše proto,

Kromě bublifuku nepotřebujete už nic speciálního, stačí

aby divák nic nepoznal, což jsou někdy pěkné nervy.

pouze obyčejný provázek, nebo vaše ruce, ze kterých
můžete vyfouknout i velké bubliny. A jen pro zajímavost:

Kde všude se svým představením vystupujte?

vybíráme Jar podle času a dne, kdy byl vyrobený, destilova-

Bublinová show je určená pro děti i pro dospělé, vystupuji

nou vodu podle výrobce a samozřejmě i další složky velmi

na dětských dnech, městských slavnostech, ﬁremních

pečlivě tak, aby směs byla opravdu kvalitní a stálá.

večírcích i plesech. Bubliny se hodí na nejrůznější typy akcí,
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Matěj Kodeš z Lysé nad Labem je členem IAPBA
(International Association of Professional Bubble Artists)
a držitelem několika světových rekordů. Vytvořil nejdelší
bublinový tunel na světě o délce 24,1 metrů, schoval do
bubliny nejvíc 5 tygrů a 4 ošetřovatele, největší bublinu
(11,2 m) a nejdelší bublinový řetěz (21 napojených bublin).
Také do bubliny umístil nejvíc lidí na světě (15). Prohlédněte
si Matějovu show na youTube zde nebo navštivte jeho web
www.bubbleshow.cz.

Jak si vyrobit vlastní bublifuk podle Matěje Kodeše
Potřebujete: 10 dílů destilované vody, 3 díly Jaru a 1 díl
glycerinu. Voda: musí být destilovaná, případně hodně
měkká. Klasickou vodu z vodovodního kohoutku při přípravě směsi nepoužívejte, jinak je téměř jisté, že bubliny
nebudou dělat to, co si představujete.
Jar: nejlepší je použít některý z řady pínie, citrus, jablko
nebo jahoda. Různé koncentráty (Jar extra a podobné)
zdaleka nevykazují tak dobrý výsledek. Jar je možno
nahradit i některými druhy tekutých mýdel, případně
koupelových pěn. glycerin se prodává v lékárnách
s označením glycerol 85%.
Příprava směsi: míchejte při pokojové teplotě v nádobě
s uzavíratelným víkem. Pro lepší splynutí směsi se mohou
složky zahřát na teplotu okolo 80° C. Směs je nutné
míchat 24 hodin před použitím. Nechte směs v uzavřené
nádobě. Pokud ji neuzavřete, odpařováním a prachem
se směs znehodnotí.

Jak vzniká bublina
Bublifuk využívá principu povrchového napětí a proudu
vzduchu, kterým se vyplní slabá membrána ze speciální
kapaliny. Tlačící vzduch ji začne deformovat, membrána
se začíná natahovat a vytvářet protáhlý tvar. Díky snaze
každého tělesa dosáhnout tvaru s nejnižší energií se
začne vznikající těleso deformovat do tvaru koule. Jak
bublina narůstá, působí na ni stále větší tlak vzduchu
proudícího okolo otvoru, což má za následek její odloučení.
Tím dochází k jejímu postupnému zakulacování do doby,
než bublina praskne.
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Růžová kolekce
kosmetiky
Botanicus

Naše růžová kolekce přírodních kosmetických pleťových
přípravků čerpá inspiraci z nadčasového a univerzálního
obdivu k jedné z nejjemnějších a nejkrásnějších vůní, která
je obsažená v jakékoliv kvetoucí rostlině. Každý z výrobků
této řady je obohacený o čistý růžový olej a neobsahuje
žádné levné a všudypřítomné syntetické náhražky. Tato
řada navazuje na tradici luxusní osobní péče, která pochází
z doby dávno minulé, kdy vonný olej z lístků perské růže
představoval dárek pro královny a císaře, a byl považován
za tekuté zlato.
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Růže – jemný šampón
Je vhodný pro všechny typy vlasů; jemný šampón oboha-

Růže – koupelové soli

cený o čerstvé bylinné extrakty z ekologicky pěstovaného

Soli jsou vyráběné pouze z čisté španělské mořské soli

salátu, přesličky a purslane podporující růst, pružnost

obsahující tělu prospěšné minerály. Jsou aromatizované

a pevnost vlasů. Nádherně aromatizovaný růžovým olejem

zklidňující a relaxační směsí, včetně růžového a levandulo-

a sedmi dalšími čistícími éterickými oleji včetně pelargónie,

vého éterického oleje. 100% přírodní produkt určený i pro

levandule a santalového dřeva.

nejjemnější pokožku.

Růže – hedvábně jemný koupelový olej

Růže – sprchový a koupelový gel

Luxusní, koupelový olej obohacený olejem z jadérek hroz-

Účinný a osvěžující gel aromatizovaný čistým růžovým,

nového vína a broskví, které doslova hýčkají pokožku.

levandulovým a mandarinkovým olejem, využívající účinků

Nádherně aromatizovaný přírodními éterickými oleji, včetně

vysoce kvalitních čerstvých ekologicky pěstovaných bezových

oleje z růže, růžového dřeva, mandarinky a indického santa-

květů a Wheatgrass. Povzbuzující pleťový výrobek ke každo-

lového dřeva.

dennímu používání pro všechny typy pokožky.

25

Růže – bylinná koupelová pěna
Nádherně aromatický a uvolňující doplněk běžného prožitku
z koupele, bohatě aromatizovaný přírodními éterickými oleji
z růže, pelargónie, santalového dřeva a dalších čisticích
a zklidňujících éterických olejů. extrakty z čerstvých, ekologicky pěstovaných bylin kostivalu a karotky dodávají pokožce
omlazující alantoin a další účinné stopové prvky.
Růže – intenzivní ošetřující výživný olej
Naprosto přírodní a výjimečně účinný přípravek pro suchou,
ochablou a zralou pleť - obohacený o kyselinu gamma
linolovou, antioxydant vitamín e a o složky kadidla s ověřeným
účinkem proti tvorbě vrásek. Jojobový olej a olej z broskvových
jader napomáhají při rychlém vstřebávání heřmánkového
éterického oleje pro zklidnění pokožky. Aromatizovaný růžovým olejem a olejem z růžového dřeva je tento výživný
olej určen ke každodennímu použití. Pomocí konečků prstů
jemně vmasírujte do pokožky.
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Růže – olejový balzám na tělo
Další 100% přírodní produkt, který neobsahuje žádné syntetické látky a který je obohacený o výživné rostlinné oleje
ze sladkých mandlí a jojoby a navíc o zklidňující kokosový
olej. Pro nádherný pocit z krásně vláčné a hebké pokožky
naneste podle potřeby na tělo jako exotický masážní balzám,
nebo v malém množství použijte lokálně na suchou a unavenou pokožku pro obnovení její pružnosti. Jemně aromatizovaný éterickými oleji z růže, geraniq a santalového dřeva.
Růže – hydratační tělové mléko
Jemně aromatizované mléko obsahující směs éterických
olejů z růže, pelargónie, ylang-ylang & pachouli spolu
se základními složkami, které tvoří kokosové máslo, glycerín,
broskvový olej zvláčňující pokožku a zklidňující extrakt
z čerstvých ekologicky pěstovaných bezových květů.
Doporučuje se nanést na pokožku po koupeli nebo sprchování;
zvláště vhodné je toto mléko pro suchou pokožku vyžadující
hydrataci.

Růže – krém na ruce a tělo
Obohacený o hydratační extrakt z kdoulových semínek,
zklidňující extrakt z čerstvých ekologicky pěstovaných
bezových květů a zvláčňující světlicový olej. Jemný hojivý
krém, který je vhodný pro všechny typy suché pokožky
a pro pokožku vystavenou působení nepříznivých přírodních
podmínek, jako je silný vítr a slunce. Jemně aromatizovaný
přírodním růžovým a palmarosa olejem.
Růže – oční noční krém
Obohacený dobře se vstřebávající krém obsahující aktivní
složky oleje z broskvových jader smíchaného s hydratační
destilovanou růžovou vodou pro zklidnění a zvláčnění citlivé
pokožky okolo očí. Určeno ke každodennímu používání.
Naneste malé množství krému a nechte vstřebat do pokožky,
pomocí tamponu setřete přebytečný krém. Jemné složky
santalového dřeva, palmarosa a růže dodávají delikátní vůni.
Vhodný pro všechny typy citlivé pokožky.
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Růže – hydratační mýdlo
Ručně vyráběné mýdlo s dlouhou trvanlivostí, jemně aromatizované tradiční směsí éterických olejů z růže, geraniuq,
mandarinky a Ho a obohacené o zvláčňující glycerin a zklidňující lecitin.
Růže – mýdlová koule
K výrobě se používá po staletí starý recept na rostlinné mýdlo
využívající tradičního kulatého tvaru dřevěných „forem“, které
se stále ručně vyrábí z čistých práškových rostlinných přísad.
Jemná vůně po růžích, aromatizováno přírodními oleji.
Růže – koupelová šumivá přísada
Perfektní odpověď obyčejné koupelové bomby – přidejte si
místo ní do koupele růžové překvapení – přísadu, která
změkčí vodu a dodá aroma čistého růžového oleje a dalších
éterických olejů.

Objevujeme
svět rostlin
s Danou
Hradeckou
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máty

Rod Mentha pochází z evropy, ale máta zdomácněla i v Severní Americe, Austrálii a Japonsku. Pro své léčivé účinky
byla pěstována již odedávna, její zbytky byly nalezeny

Tip pro vás

i v egyptských hrobkách datovaných 1 000 let př. Kristem.

V našich zahradách pěstujeme mimo jiné tyto odrůdy mát:

Jméno máty je odvozeno z řecké mytologie, kde je svázáno

Máta kadeřavá (Mentha spicata var. crispa) má slabou

se dvěma příběhy. Podle prvního si nymfu Minthé namlouval

kmínovou chuť, produkce hmoty na jednu rostlinu je

bůh podsvětí Hádés, ale jeho královna Sefónie začala žárlit

nižší, dobře se množí a bez problémů přezimuje. Máta

a nymfu proměnila v rostlinu. Podle druhého příběhu se

Obsahové látky – mentol, menton, cineol,

dlouholistá (Mentha longifolia) se vyznačuje silnou vůní,

do nymfy Minthé zamiloval Pluto, ale když to jeho žárlivou

amylalkohol, třísloviny, hořké látky aj.

chuťově horší, produkuje velké množství hmoty, je
vhodné jí dodávat pravidelně humus, jinak růst ztrácí

ženu rozzlobilo, proměnil nymfu ve voňavou bylinu.
Anglický název Máty peprné vznikl podle prvního, „velmi
speciﬁckého“ popisu této rostliny botanikem Rayem. Popsal
ji jako rostlinu „chutnající po pepři“ (pepper-mint) a tento,

Využití – smáta je vhodná při žaludečních a zažívacích potížích, působí protikřečově, podporuje chuť
k jídlu. Vhodná při nervových bolestech hlavy a při nachlazení.

na intenzitě. Máta x peprná (Mentha piperita) má nejvyšší
obsah vonných látek a je u nás nejvíce využívaná. Špatně
se množí a také hůř přezimuje (nesnáší holomrazy).

ač nesprávný popis chuti dal mátě její obecné jméno

V kombinaci s jinými druhy se používá v kosmetice (masážní

Výnos hmoty je nižší, výborně chutná. Máta marocká

„peppermint“. Botanicky se jedná o křížence (hybrid) mezi

krémy a koupelové přísady), pro dentální výrobky (ústní vody),

(Mentha spicata var. Moroccan) se dobře rozmnožuje

M. spicata a M. aquatica.

ale i pro výrobu likérů a mátového želé.

dělením a řízkováním. Má speciﬁckou vůni, je vhodná
do koktejlů mojito. Máta švýcarská (Mentha spicata var.

Jedná se o aromatickou trvalku, jež má ráda slunečné i po-

Swiss): pěstuje se bez problémů, obsah vonných látek

lostinné polohy a bohaté humózní půdy. Máty se rozmnožují

je nižší. Máta jablečná (Mentha suoaveolens) je ojínělá,

nejčastěji řízkováním oddenků na podzim, po pěti letech

má chloupkatý list a aroma připomínající jablka. U nás

je vhodné rostliny přesadit na jiné místo. Obecně je máta

je málo využívaná, produkuje velké množství hmoty; je

rostlina, která se po zahradě rozleze a ráda se kříží s jinými

mrazuvzdorná.

odrůdami mát. Proto sázejte do rámu bez dna, zahrabaného
alespoň 30 cm do hloubky, raději dále od dalších druhů.
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Esenciální oleje:
máty
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Máta rolní
(Mentha arvensis)

Máta peprná
(Mentha piperita)

Čeleď: Lamiaceae (Labiatae) – hluchavkovité

Čeleď: Lamiaceae (Labiatae) - hluchavkovité

Křehká bylina s listnatým stonkem dorůstající do výšky 60 cm;

Máta peprná je trvalka dorůstající až do výšky jednoho metru

vejčité listy a světle ﬁalové květy.

s podzemními výhonky, díky nimž je lehce rozpoznatelná.

Původ: Pochází z evropy a částečně z Asie (Japonsko a Čína);

Máta peprná „bílá“ má zelený stonek a listy. Máta peprná

aklimatizovala se v Severní Americe. Největšími producenty

„černá“ má tmavě zelené vroubkované listy, ﬁalový stonek

oleje jsou Čína, Argentina, Brazílie, Indie a Vietnam.

a rudo-ﬁalové květy.

Ostatní odrůdy: existuje mnoho druhů této byliny, které

Původně byla vypěstována jako hybrid mezi M. viridis

se používají k získávání oleje, jako například čínský typ M.

a M. aquatica, která byla rozšířena již před 17. stoletím

arvensis var. glabrata, nebo japonská odrůda M. arvensis

v Anglii. Aklimatizovala se v evropě i v Americe; v podstatě

var. piperascens.

je pěstována téměř po celém světě. Olej se vyrábí zejména

Tradiční medicína: Má velice podobné použití jako Máta

ve Francii, Anglii, Americe, Rusku, Bulharsku, Itálii, Maďarsku,

peprná; pomačkané listy se přikládají na čelo a tím tiší

Maroku a Číně.

bolesti hlavy. V Orientu se používají při léčbě revmatismu,

Ostatní odrůdy: existuje několik odrůd Máty peprné. Navíc

neuralgie, bolesti zubů, zánětu hrtanu, poruchy trávení,

existuje mnoho dalších druhů máty, jako jsou klasnatá,

nachlazení a bronchitidy. V čínské medicíně se rovněž využívá

jablečná, obecná, vodní a ananasová. Některé z nich se

na bolesti uší a na některá kožní onemocnění.

využívají k výrobě esenciálního oleje.

Účinky: Anestetický, antimikrobiální, antiseptický, antispaz-

Tradiční medicína: Máty jsou pěstovány již od pradávna

mický, proti nadýmání, podporuje trávení, usnadňuje

v Číně a Japonsku. Používá se rozšířeně ve východní i západní

vykašlávání, povzbuzující.

medicíně při léčbě různých druhů onemocnění, jako jsou

extrakce: esenciální olej se získává parní destilací z kvetoucí

poruchy trávení, bolení v krku, bolesti hlavy, průjmy, bolesti

byliny. Z oleje je obvykle odstraněn mentol, protože jeho

zubů nebo žaludeční křeče.

vysoký obsah způsobuje tuhnutí při pokojové teplotě.

Účinky: Analgetický, protizánětlivý, antimikrobiální, antisep-

Charakteristika: Olej bez mentolu – bezbarvá nebo světlé

tický, antispazmický, antivirový, adstringentní, proti nadýmání,

žlutá tekutina se silnou svěží hořko-sladkou vůní (podobná

posilující, usnadňuje vykašlávání, protihorečnatý, tiší nervy,
vazokonstrikční.

mátě peprné).
Základní složky: Mentol (70-95 %), menthone (10-25%),

Použití v aromaterapii: Podobné jako u Máty peprné.

extrakce: Olej se získává parní destilací z kvetoucích rostlin.

pinene, menthylacetát, isomethone, thujone, phelladrene,

Ostatní použití: Je obsažen v některých farmaceutických

Charakteristika: Světle žlutá nebo nazelenalá tekutina s vysoce

piperitone, menthofuran a ostatní. Složení závisí na zdroji

prostředcích, jako např. pastilky proti kašli, bylinné čaje

pronikavou vůní. Dobře se mísí s rozmarýnou, levandulí,

esenciálního oleje.

a sirupy. Používá se však hlavně do mýdel, zubních past,

majoránkou, citrónem, eukalyptem a ostatními druhy máty.

Bezpečnostní data: Netoxický, nedráždivý; u některých osob

čisticích prostředků, kosmetiky a parfémů. Své využití

Základní složky: mentol (29-48 %), menthone (20-31%),

se může objevit alergická reakce. Mentol může způsobit

nachází i v potravinářském průmyslu při ochucování

menthylacetát, menthofuran, limonene, pulegone, cineol

kožní podráždění.

cukrovinek, likérů a žvýkaček.

a ostatní.
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Bezpečnostní data: Netoxický, nedráždivý; u některých osob

kde se používá jako oblíbené ochucovadlo. Olej se vyrábí

se může objevit alergická reakce. Mentol může způsobit

v USA, Maďarsku, Španělsku, Rusku a Číně.

kožní podráždění.

Ostatní odrůdy: existuje několik odrůd Máty klasnaté,

Použití v aromaterapii: Pokožka: akné, dermatitida, derma-

zejména v Americe, a to například Máta kadeřavá (Mentha

tofytóza, bolesti zubů.

spicata var. crispa). V Rusku se olej získává z M. verticellata,

Pohybové ústrojí (svaly a klouby): neuralgie, bolesti svalů,

který se rovněž prodává jako „spearmint“ (Máta klasnatá).

palpitace. Dýchací ústrojí: astma, bronchitida, zápach u úst,

Tradiční medicína: Tato bylina je velmi dobře známa po

zánět dutin.

celém světě. Již staří Řekové ji využívali jako posilující

Trávicí ústrojí: kolika, žaludeční křeče, porucha trávení, nad-

prostředek a vůni do koupele. Destilovaná voda se používá

ýmání, nevolnost.

při kolice, poruchách trávení, nadýmání a k utěšení škytavky.

Imunitní systém: nachlazení, chřipka, horečnatá onemocnění.

Při aplikaci na čelo a spánky napomáhá k tišení bolesti hlavy.

Nervový systém: mdloba, bolesti hlavy, duševní únava,

Účinky: Anestetický (lokálně), antiseptický, antispazmický,

migréna, stres, závrať.

adstringentní, proti nadýmání, snižuje překrvení, podporuje

Ostatní použití: Ochucovadlo do farmaceutických prostředků;

trávení, močopudný, usnadňuje vykašlávání, protihorečnatý,

přísada do léků podporujících trávení, proti kašli a nachlazení.

tiší nervy, povzbuzující, posilující.

Své využití nachází také v potravinářském průmyslu při

extrakce: olej se získává parní destilací z kvetoucích rostlin.

ochucování cukrovinek, žvýkaček a alkoholických i nealko-

Charakteristika: světlé žlutá nebo olivová tekutina s koře-

holických nápojů; rovněž se používá k ochucení tabáku.

něnou bylinnou vůní. Dobře se mísí s levandulí, lavandinem,

Dále je součástí mýdel, zubních past, čisticích prostředků,

jasmínem, eukalyptem, bazalkou a rozmarýnou. Často je také

kosmetiky, kolínských vod a parfémů.

kombinován s Mátou peprnou.
Základní složky: L-carvone (50-70%), dihydrocarvone,
phellandrene, limonene, menthone, mentol, pulegone,
cineol, linalol, pinenes a další.
Bezpečnostní data: netoxický, nedráždivý.
Použití v aromaterapii: Máta klasnatá má stejné vlastnosti
a účinky jako Máta peprná, ale její efekt není tak silný.

Máta klasnatá
(Mentha spicata)

Pokožka: akné, dermatitida. Dýchací ústrojí: astma,
bronchitida, zánět dutin. Trávicí ústrojí: kolika, poruchy
trávení, nadýmání, zvracení. Imunitní systém: nachlazení,
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Čeleď: Lamiaceae (Labiatae) - hluchavkovité

chřipka, horečnatá onemocnění. Nervový systém: únava,

Máta klasnatá je trvalka s rychle se rozrůstajícími podzem-

bolesti hlavy, migréna, neuróza, stres. Ostatní použití: Své

ními výhonky, s jasně zelenými vejčitými listy a růžovými

využití nachází v potravinářském průmyslu při ochucování

nebo naﬁalovělými květy.

cukrovinek, žvýkaček a alkoholických i nealkoholických

Pochází ze Středozemí; v současné době je rozšířena

nápojů. Používá se rovněž do mýdel, zubních past, čisticích

v evropě, v západní Asii, středním Orientu a také v Americe,

prostředků, kosmetiky a parfémů.

Vaříme s Jaroslavem Sapíkem
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Hovězí maso
s červenou řepou

Pro přípravu potřebujete:
3 kusy červené řepy,
1 kus křenu, olivový olej, sůl,
cukr, badyán, fenykl
a kilogram hovězího masa
(přední nejlépe z krku,
protože je velmi šťavnaté).
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Postup:
Řepu uvaříme ve slupce
do poloměkka, poté ji
oloupeme a nakrájíme
na silnější plátky.

Do kastrolku dáme olivový

Mezitím vaříme

olej a nakrájený křen, trochu

hovězí maso s kořenovou

podlijeme nálevem z badyánu,

zeleninou (petržel, mrkev,

fenyklu, cukru a soli. Až se

celer) a s přidaným kořením

voda vyvaří, přidáme trochu

(nové koření, celý pepř)

rozmíchaného bramborového

a solí. Maso podáváme

škrobu. Olej přidáváme proto,

s řepou, jako přílohu

aby řepa přestala barvit.
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doporučujeme brambory

Klub Botanicus
V našem Klubu Botanicus je nyní registrovaných více
než 1 500 členů. Náš klub sdružuje všechny, které
zajímá nejen Historické centrum v Ostré, ale i novinky
v našem sortimentu, speciální akce a také různé
sezónní nabídky a výhody. Zveme vás, přijeďte v září
do Ostré na Historické slavnosti. Naše zahrady letos
pro veřejnost zavíráme 4. října 2010.
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Program Historického centra
řemesel a umění | září 2010
Sobota 4. září 2010
/ Slavnost sokolníků
Umění cvičit a používat k lovu lesní dravé ptáky – to je
sokolnictví. Vycvičený dravec byl důležitým pomocníkem
při opatřování potravy, dnes je sokolnictví především
zábavou. Přijďte poznat svět dravých ptáků.
Podrobný program na webu zde >

Sobota 11. září 2010
/ Staročeské hody
Přijďte a společně s námi si zanotujte u stolu plného
dobrého jídla a pití. Připravili jsme pro vás na tento den
také bio jarmark.
Podrobný program na webu zde >

Sobota 18. září 2010
/ Slavnost piva a vína
Můžete se těšit na nefalšovanou veselici s velkou spoustou
tance, her, chmelového moku a jiskrné révy.
Podrobný program na webu zde >
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Sobota 25. září 2010
/ Festival sklizně
Společně s vámi se loučíme s létem při festivalu tance,
divadla a her. Připravili jsme i podzimní jarmark zeleniny
a všech právě dozrávajících plodů podzimu.
Podrobný program na webu zde >

Sobota a neděle 2. - 3. října 2010
/ Bio víkend
(tato akce probíhá u obchodu v Ostré)
Naše Historické centrum je do 3. října včetně otevřeno, ale
do Ostré jsme tentokrát pozvali eko-producenty z celé České
republiky. Představí vám celou řadu ochutnávek, budete
si moci nakoupit bio výrobky jejich produkce.
Podrobný program na webu zde >
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.

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 mail a my
Vás z databáze vyřadíme. Klub Botanicus jsme založili na
podzim 2009 a nyní sdružuje více než patnáct set příznivců
značky Botanicus. Přidejte se, rádi vás uvítáme.
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Historické centrum
v Ostré v září a říjnu 2010:
Staročeské hody (11. 9.), Slavnost piva a vína (18. 9.),
Festival sklizně (25. 9.) a Bio víkend - akce u obchodu
v Ostré ( 2. - 3. 10. 2010)
Podrobnosti na www.botanicus.cz.
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