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Vítejte u dalšího čísla Světa Botanicus. V našem Historickém
centru řemesel a umění je program v plném proudu, a proto
jsme toto vydání zaměřili především na ně. Kromě přehledu
všech letních slavností, divadelních představení pro děti i akcí
u obchodu v Ostré vám v rozhovoru se sochařem a restaurátorem památek Martinem Tamchynou přiblížíme kámen
a jeho schopnost mluvit.
Mezi dalšími tématy červnového vydání Světa Botanicus
najdete kompletní recepty jídel z hodovní síně Historického
centra. Pokud jste u nás někdy jedli a chutnalo vám, můžete si
podle našich receptů vyzkoušet tradiční – a velmi jednoduchá
jídla – sami připravit.

úvodem
Hezké léto

Před několika dny jsme vám, členům Klubu Botanicus zaslali
voucher na zvýhodněné klubové vstupné do Historického
centra. Jednoduše si váš osobní kupon vytiskněte, vezměte
celou rodinu a přijeďte k nám. Možná jste si všimli inovace
našeho webu: zpřehlednili jsme graﬁckou podobu
a přidali některé nové sekce (například historická videa
o starých řemeslech). Věříme, že tyto změny uvítáte.
A samozřejmě nás potěší jakákoliv vaše reakce. Nově nám
můžete psát i na Facebooku, kde máme vlastní stránku.
Přejeme vám příjemné letní čtení a těšíme se na setkání buď
v Historickém centru v Ostré nebo pak v srpnu na stránkách
dalšího vydání Světa Botanicus.

Dana a Jan Hradečtí
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Návštěvníci Historického centra řemesel a umění v Ostré vás
znají jako kameníka. Můžete přiblížit, jak vaše spolupráce
začala?
Bylo to na podzim roku 1999, takže dnes již naše spolupráce
trvá dvanáct let. Pocházím z Řevnic a do letošního února
jsem měl s kolegou provozovnu v Hořicích v Podkrkonoší.
A nakonec jsme skončili tady. A začátek spolupráce s Hradeckými? Kdysi dávno mi volala paní, že shání kameníka na
nějakou slavnost. Já si tehdy říkal: sakra, jet někam přes půl
republiky. Ani jsem nevěděl, kde nějaká vesnice Ostrá je. Ale
nakonec jsem jel. Historické centrum bylo v té době poloviční, přijel jsem sem a tady pobíhá nějaká paní v nátělníku.
Já k ní klackovitě přišel a říkám: „Já jsem Tamchyna a mám
tady něco předvádět.“ Sekal jsem tu tehdy korýtko, aby bylo
vidět, že ve středověku byli kameníci. Za měsíc mi zavolali
znovu, jestli bych nepřijel. Říkal jsem si: už vím, kde to je, tak
já vám pojedu vysekat další korýtko. Dneska je z toho korýtka dvanáctiletá spolupráce a řekl bych dokonce zajímavé
přátelství. Letos na jaře jsem se do Ostré přestěhoval a chci
tady vybudovat sochařský ateliér.
To nebude asi úplně jednoduché: jak máte celý záměr
vymyšlený?
U nás je spousta sochařských symposií a já nechci zakládat
další. Chtěl bych v Ostré - ve spolupráci s hořickou sochařskou
školou, kde jsem studoval - založit letní sochařskou školu.
Chceme, aby sem mohli lidé přijet a pod vedením zkušených
sochařů se něco naučit. Náš cíl je: polovina věcí zůstane
tady v obci a tím se vytvoří sochařský park třeba v Arboretu.
A druhá polovina se buď vydraží, nebo prodá a získané prostředky se pak použijí na podporu různých nadací. Zatím
hledáme všemožnou podporu, granty a připravujeme spolupráci s hořickou školou.
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Jak jste se k práci s kamenem vlastně dostal?

do počítače a fréza vám ji udělá. A aniž bych se červenal,

Bavilo mne to. Ptal jsem se kamaráda kamenosochaře Petra

řeknu, že umíme i slušně restaurovat. Před dvěma lety jsme

Váni, jestli si to u něj můžu zkusit. „Tak jo, vysekej mi tady

třeba sekali kopii sedícího Václava IV. na staroměstské mos-

hakly…“ tedy v podstatě jednoduchý kvádřík. Tak jsem začal

tecké věži.

sekat a vždycky mi hranka nebo růžek odpadly. Asi po dvou
týdnech práce jsem měl jeden kvádřík hotový. Ale školu

Pro restaurátora to musela být určitě zajímavá práce…

v Hořicích jsem začal studovat až ve dvaadvaceti, kdy už jsem

K téhle soše existuje asi 110 let starý sádrový odlitek z původ-

se kamenictvím živil. Znal jsem materiály, ale neznal jsem

ního originálu. Myslím, že je uložený dokonce tady v Lysé

to všechno okolo. Když jsem s kluky dělal, zaostával jsem

nad Labem v lapidáriu, v Praze na věži je pak betonový odlitek.

ve vědomostech, které oni ze školy měli. Prvního září jsem

Kopie jedna k jedné se dělá tak, že se pomocí tečkování

zavolal do Hořic panu řediteli, jestli by mě přijal do školy.

přenášejí body na kámen. Založíte si tři body na takovém

A on říkal: no, tak tedy přijeďte a něco s tím uděláme. Skočil

kříži a máte systém ramínek a jehly, kterými odpichujete

jsem na autobus, přijel do Hořic a ředitel mi říká: já vás tedy

výšku a hloubku. Pak kříž přenesete na kámen, dáte tečku.

vezmu. A chcete do třeťáku nebo do čtvrťáku? Dejte mně

A sekáte a sekáte. Vysekat kopii sochy je tak deset, patnáct

radši do druháku, já už jsem ve škole dlouho nebyl, odpověděl

měsíců intenzivní práce. Čím více máte teček, tím lepší jste

jsem mu. Tak jo. A já bych tedy někdy koncem října začal,

reprodukční sochař. Nejdřív vzniká tvar nahrubo, a pak už

protože ještě musím dodělat jednu zakázku. A tím jsem

se musíte vžít do pocitů autora sochy a dodělat ji do detailů.

v Hořicích začal.

V podstatě kopírovat jeho rukopis.

Jak dlouho jste na škole nakonec vydržel?

Čím je pro vás kámen?

Jsem jeden z těch rychlejších studentů, protože v Hořicích

Kámen je většinově vnímaný jako mrtvý materiál, ale to

správný šutrák dělá školu pět let. Já to zvládl za tři roky, ale

není pravda. Podle mne se podobá dřevu, které je živé.

Chcete tady vybudovat letní ateliér hořické sochařské školy?

ne proto, že bych byl dobrý student, ale proto, že se mně

Kámen vyrostl v přírodě jako dřevo, má stejná léta jako

My jsme patřili mezi jedny z posledních ročníků původních

chtěli zbavit. Vnesl jsem tam trochu rozruchu, protože jsem

dřevo, ale je starší. A otisk života planety je v něm větší.

„šutráků“. A ti v Hořicích platili za někoho! Už jenom, když se

byl přece jen starší než spolužáci.

Kámen je ve světě vnímaný jako něco luxusního, ale český
člověk ho tak nevnímá. Vnímá ho jen ve ﬁnanční rovině:

řeklo, tohle je šutrácká hospoda, tak to něco znamenalo.
A bylo to o kamenické cti, hrdosti a řemeslu. A také sou-

Čím se – kromě práce v Historickém centru – zabýváte dnes?

stálo to tolik a tolik… ale přitom kámen má hodnotu sám

držnosti, která dřív v cechu kameníků byla. Dneska do toho

Zhruba z osmdesáti procent restaurováním památek. Zbý-

o sobě. Jako přírodní materiál zpracovaný rukama. Občas

samozřejmě vstupuje byznys a konkurence. My kolem sebe

vajících dvacet procent je vlastní tvorba, a to jak sochařská,

slýchávám při práci v Historickém centru věty typu: „… takové

máme pár ﬁrem, které jsou sice naše konkurence, ale rozu-

tak kamenická. Se spolužákem Filipem, s nímž tady pracuji,

obyčejné korýtko a stojí tolik peněz. To v OBI ho mají za tři

míme si a spolupracujeme. Máme určitou sounáležitost,

jsme trochu atypičtí v tom, že umíme sekat rukama. To už

sta korun.“ No jo, jenže tam je z betonu a natřené na žluto.

která tady ale obecně chybí. To na naší škole dřív bylo. A to

dneska moc lidí nedělá v úrovní kamenosochařství. Dneska

Podle mne to odráží stav dnešní společnosti, která preferuje

bychom tady v Ostré chtěli obnovit.

se často používají různé brusy a frézy. Nebo si sochu zadáte

rychlost, úspěšnost, to být někde první… Tohle jsou přesně
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bových nástrojů, a pak jsem se s nimi dlouho učil pracovat.
Protože to není tak jednoduché, jak to vypadá. Nemáme
ten dobový gryf původních kameníků, protože jsme deformovaní stroji a různou další mechanizací. Ačkoliv umím
kameničinu rukama od začátku do konce, kdyby si vedle
mne stoupl středověký kameník, nestačil bych mu.
V čem se podle vás klasické řemeslo změnilo?
Dneska se třeba měří na milimetry, někde i na desetiny
milimetrů. Což je podle mne nesmyslné, protože na přírodě
je přece krásné to, že není dokonalá. V tom je krásná. U kamene nikdy nevíte, co na vás čeká uvnitř. Uvedu příklad:
sekal jsem repliku busty Masaryka. Pomocí kružidel se přenášejí body, což je o dost složitější technika než zmíněné
věci, které ve vás kámen potlačí. Ve chvíli, kdy budete chtít

na Starém Městě. Nebo kočičí hlavy. Krásný, fantastický

tečkování. Už jsem měl TGM skoro hotového a najednou se

kámen znásilnit, protože vy mu chcete dát „to svoje“, kámen

kámen, který krásně mluví a oslovuje mne.

mu propadl nos. Přesně v jeho nose bylo hnízdo a panu Masarykovi najednou chyběl čumáček a vypadal jak neandrtálec.

vám to nedovolí. Nepustí vás do sebe. Něco upadne, urazíte
kus, nebo se dílo prostě nepodaří. A naopak, když budete

Podle vás kámen mluví?

mít příliš velký respekt k materiálu, nedovolí vám do sebe

Ano, kámen je na něco naladěný, má nějakou duší a mluví.

Takže jste začal znovu?

vniknout. Prostě ho nepřekonáte. Vztah ke kameni musí být

A buď si s ním člověk porozumí stejně jako s lidmi, anebo ne.

Kdepak. Jsem slušný restaurátor (smích). Do kamene nevi-

Dneska se dělají různé konglomeráty z kamene. Na první

díte, jsou v něm trhliny, hnízda, má strukturu. Mění se, žije,

pohled nepoznáte, že jde o umělý kámen, protože je dotažený

probíhají v něm chemické reakce, má patinu. A to je na něm

Každý umělec má svoje oblíbené materiály nebo techniky:

do nejmenších detailů. Ale jakmile se ho dotknete, okamžitě

fantastické.

jaké kameny máte rád vy?

poznáte, že jde o umělý kámen. Mrtvý materiál vytvořený

U nás jsou v zásadě dva dobré materiály: hořický a božanov-

smícháním epoxidu s kamennou drtí. Jak jsem říkal, s kame-

ský pískovec. Božanovský pochází z oblasti Adršpachu a je

nem se musíte umět dohodnout. Říct mu: hele já bych tady

průmyslovou školu kamenickou

to velice kvalitní materiál, z něhož se dnes u nás dělá většina

do tebe chtěl trochu sekat, tak kdyby ti to nevadilo… A když

a sochařskou v Hořicích v Pod-

soch. Hořický pískovec je o něco měkčí a jeho životnost je

odpoví „nevadilo“, je to v pohodě.

krkonoší. Věnuje se restaurování

kompaktní. A pak máme spousty kvalitních žul a mramorů.

Není práce v Historickém centru jen atrakce?

k řemeslníkům, kteří v Historic-

Já osobně mám oblíbený jeden pískovec, jeden typ žuly

Když sem přijedou příjemní lidé, vždycky mě to těší. Na za-

kém centru řemesel a umění v Ostré pracují od jeho

a slivenecký mramor. To je krvavě červený, nádherný

čátku sezóny si připravím kostým, nářadí a těším se. Kvůli

založení. V současné době připravuje v Ostré projekt

kámen, ze kterého jsou třeba oltáře ve Svatém Mikuláši

Historickému centru jsem si kdysi nechal udělat repliky do-

sochařského ateliéru pro veřejnost.

založený na vzájemné úctě, která tady podle mne chybí.

kratší, božanovský má více křemičitého pojiva a je více
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Martin Tamchyna - kamenosochař
a restaurátor. Vystudoval Střední

památek i vlastní tvorbě. Patří

Objevujeme svět rostlin
Růže v zahradách Botanicus
s Danou Hradeckou:
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Co jsou botanické růže?
Setkali jste se s názvem „botanické růže“ nebo také „druhové
růže“ v angličtině označované jako „species roses“? Všechny
tyto názvy označují plané růže. Jsou keřovitého vzrůstu nebo
pnoucí. Jejich jednoduché pětičetné, často vonné květy vyFoto: http://botanika.wendys.cz

růstají na krátkých květonosných větévkách z loňského dřeva
a rozkvétají obvykle najednou začátkem léta. Dozrávají
v červené nebo černé šípky. Z těchto druhů planých růží
pěstujeme v zahradách Botanicus růži svraskalou (Rosa rugosa
Thunb.) a růži šípkovou (Rosa canina L.)

Účinné látky a použití:
Slupka šípku obsahuje vitaminy, pektiny, ovocné kyseliny,
cukr, karotenoidy, třísloviny, nepatrně éterické oleje.
Masité slupky šípku patří spíše mezi potraviny než mezi
léčivé drogy. Zdrojem vitaminu C jsou pouze čerstvé
šípky, neboť jej sušením velmi rychle ubývá. Vitaminy se
uchovávají lépe ve výtažcích a také v džemu, marmeládě
či šípkových povidlech, jež jsou v lidovém léčitelství oblíbenými prostředky k prevenci a léčení nemocí z nachlazení.
Ve vlastních plodech (velmi tvrdé nažky) se nacházejí
především oleje, proteiny a fosfolipidy. Olej z plodů má
vysoký podíl nenasycených mastných kyselin a vitaminu
A. Údajně příznivě ovlivňuje hojení jizev a vyhlazování
vrásek, obzvláště při akné. Z okvětních plátků se získává
vysoce ceněný esenciální růžový olej (silice), používaný
v kosmetice a při výrobě parfémů.
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Růže svraskalá
(Rosa rugosa Thunb.)

Rosa canina L.
(růže šípková)

Rosa rugosa Thunb. neboli růže svraskalá je bohatě větvený,

Rosa canina L. neboli růže šípková je keř, který dosahuje

nízký, maximálně 1,5 metru vysoký hustý keř s velmi hustě

výšky 1-3 metry. Má vzpřímené a nebo převislé trnité větve.

ostnitými větvemi. Tento druh plané růže má tmavozelené,

Listy jsou střídavé, řapíkaté a lichozpeřené. Má ráda vápe-

svraskalé, kožovité, lichozpeřené listy. Vonné květy o prů-

natou, hlubokou půdu, její kořeny sahají až metr hluboko.

měru 8 centimetrů jsou purpurově růžové až karmínově

Šípková růže kvete v květnu a červnu. Voňavé květy bohaté

červené s výraznými žlutými tyčinkami a jsou uspořádány

na nektar mají růžovou nebo bílou barvu, měří v průměru

jednotlivě nebo v malých květenstvích. Rozkvétají od léta až

asi 5 až 6 cm. Lesklé červené šípky, které dozrávají v srpnu

do podzimu. Červené až oranžovočervené šípky jsou ploše

a září, jsou 2-3 cm dlouhé a jejich tvar bývá různý, od vejči-

kulovité a jsou bohaté na vitamin C. Tento druh růže pochází

tého až po kulovitý. Jsou bohaté na vitamín C. Tento druh

z východního Ruska, severní Číny a Japonska. Je vhodný při

růže je rozšířen téměř po celé Evropě s výjimkou dalekého

zakládání živých plotů v případě, že růži zasázíme v přední

severu.

okrajové části tohoto plotu. V případě středových či zadních
partií živých plotů růže nedostatkem světla a prostoru živoří

Šípková růže je ideálním keřem v zapojených živých plotech.

a odumírá. Tento druh růže je také vhodný jako solitér. V tomto

Svým bujným růstem a nenáročností na pěstování je vhodná

případě poskytuje bohaté květy v průběhu celého léta.

do zadních a středních partií živých plotů.

Esenciální oleje:
Zanthoxylum armatum

Zanthoxylum armatum de Candole
Čeleď: routovité
Všeobecný popis: zanthoxylum (Jasan trnitý himalájský)naleznete pod českým názvem žlutodřev. Jedná se o strom menšího vzrůstu, který roste až do poloh v 2 100 metrů nad mořem.
Původ: zemí původu tohoto stromu je Nepál. Lze jej však
nalézt i v Severní Americe, Indii a Bhútánu.
Ostatní odrůdy: zanthoxylum má v současné době zhruba
250 různých odrůd.
Tradiční medicína: olej je užíván především při léčení onemocnění horních cest dýchacích, pro povzbuzení trávení, lék
proti nadýmání, jako antiseptikum a antiparazitikum, jaterní
tonikum, povzbuzuje pocení při horečkách, pomáhá při bolestivém močení, křečích a artritidě.
Účinky: analgetický, antispazmický, protizánětlivý, antiseptický, chladivý, podporuje trávení, uklidňující.
Extrakce: esenciální olej se vyrábí ze sušených plodů parní
destilací.
Charakteristika: světlé hnědá tekutina se svěží kořeněnou vůní.
Základní složky: Linalol, alkaloidy, berberin, beta
sitosterol, chelerythrin, imperatorin, kumarin, magnoﬂorin, pryskyřice, psoralen, silice, třísloviny, xanthotoxin.
Bezpečnostní data: podrobnější speciﬁkace není známa.
Všeobecně netoxický, nedráždivý.
Použití v aromaterapii
Pokožka: akné a kožní onemocnění.
Pohybové ústrojí (svaly a klouby): revmatismus.
Dýchací ústrojí: astma, bronchitida, horní cesty dýchací.
Trávící ústrojí: podporuje trávení, proti nadýmání, žaludeční
nevolnost.
Imunitní systém: nachlazení, chřipka.
Nervový systém: uklidňující, povzbuzující.
Ostatní použití: je velmi významný pro nepálskou a tibetskou
kuchyni i pro medicínu a lidové léčitelství.
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Zázvor / Zingiber oﬃcinale
Čeleď: zázvorníkovité
Všeobecný popis: vytrvalá rostlina; z hlízovitě členěného
plazivého oddenku vyrůstá několik lodyh, které dosahují
výšky až jednoho metru. Tyto lodyhy jsou porostlé dvěma
řadami úzkých listů. Z oddenků také vyrůstají bezlisté
květonosné stvoly, které jsou na svých koncích zakončené
hustým, příjemně vonícím klasovitým květenstvím.
Původ: pochází z jižní Asie, hojně se rovněž pěstuje v tropech, a to zejména v Nigérii, západní Indii, Číně, na Jamajce
a v Japonsku. Většina olejů se destiluje ve Velké Británii,
Číně a Indii.
Ostatní odrůdy: existuje několik druhů zázvoru, které se
rozlišují podle lokality, ve které se pěstují. Všechny se používají k produkci olejů, jsou mezi nimi pouze nepatrné rozdíly
ve složení. Např. africký olej je obvykle tmavší.
Tradiční medicína: léčivé účinky zázvoru jsou v tradiční
medicíně využívány již po celá staletí. Čerstvý zázvor
se v Číně používá např. při léčbě revmatismu, bakteriální
úplavice, bolesti zubů, malárie, nachlazení a průjmu. Je
především znám jako výborný prostředek na podporu
trávení. Kandovaný zázvor patří mezi oblíbené cukrovinky.
Účinky: analgetický, antioxidační, antiseptický, antispazmický,
protibakteriální, působí proti nadýmání, vyvolává pocení,
usnadňuje vykašlávání, proti horečce, projímavý, povzbuzující.
Extrakce: esenciální olej se získává parní destilací z neolou-

(camphen, α a β pinen, myrcen a limonen), gingeroly,

Trávicí ústrojí: průjem, kolika, nadýmání, porucha trávení,

paného, sušeného, mletého kořene.

fenylpropan-shoagol, alkaloid-capsaicin a další..

nechutenství, nevolnost.

Charakteristika: světlé žlutá, žlutá nebo nazelenalá tekutina

Bezpečnostní data: netoxický, nedráždivý (kromě vysokých

Imunitní systém: nachlazení, zimnice, chřipka.

s hřejivou svěží kořeněnou vůní. Dobře se mísí se santalovým

koncentrací), lehce fototoxický.

Nervový systém: celková vyčerpanost, nervové vyčerpání.

dřevem, vetiverem, patchouli, růžovým dřevem, cedrovým
dřevem, koriandrem, růží, limettou, neroli, pomerančem
a ostatními citrusovými oleji.
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Ostatní použití: pryskyřice se používá zejména do prostředků
Použití v aromaterapii:

na podporu trávení, proti nadýmání a do projímadel. Zároveň

Pohybové ústrojí (svaly a klouby): zánět kloubů, vyčerpanost,

se používá v kosmetickém průmyslu jako součást parfémů,

Základní složky: seskuiterpeny (α-zingiberen, α a β

bolesti svalů, revmatismus, naraženiny, svalová napětí atd.

zejména pánských kořeněných. Hojně také nachází svoje

–farnesen, curcumen, β-ylangen), monoterpeny

Dýchací ústrojí: rýma, zánět dutin, kašel, bolesti v krku.

využití v potravinářském průmyslu.

Mýdlo s bahnem
z Mrtvého moře

Mýdlo s bahnem z Mrtvého moře je osvěžující mýdlo
s bohatým obsahem minerálů. Obsahuje 3 % bahna
z Mrtvého moře a stimulační esenciální olej Zanthoxylum
alatum. Je vhodné na nedostatečně prokrvenou a problematickou pokožku.
Více o našich produktech s bahnem z Mrtvého moře
naleznete také v čísle 6 Světa Botanicus. Stáhnete si jej
na našich webových stránkách v sekci Časopis Botanicus.
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Historické centrum
řemesel a umění
& Bylinné zahrady

17

Léto 2011

Přijeďte k nám do Ostré. Můžete si u nás vyzkoušet tradiční
řemesla hrnčíře, provazníka, mýdlaře, svíčkaře či papírníka.
Děti také mohou například rýžovat zlato. Letos jsme
program v Historickém centru koncipovali trochu jinak, než
jste byli zvyklí v předchozích letech. Přečtěte si program
pro letošní léto.

18

Sobota 16. července 2011
Středověká kuchyně a pohádkový festival

připravovanou z aktuální úrody našich Bylinných zahrad.

13:00 / „Teátr“ Víti Marčíka

V tento den oslavujeme „středověkou kuchyni“, proto máte

Loutkové představení pro děti v podání pana Marčíka.

možnost ochutnat spoustu specialit z mas, omáček a sladkostí

13:30 / Japonský čajový obřad Urasenke

Podrobný program akce

dle starobylých receptur. Po celý den bude v zahradách pro-

14:00 / Kejklíř Vojta Vrtek: Kejklířsko – žonglérské výstupy

10:30 / Kejklíř Vojta Vrtek: Pohádky z kadibudky

bíhat ukázka zpracování ovčího rouna. Kejklíř Vojta Vrtek

14:30 / Interaktivní bublinová show Matěje Kodeše, která

Jak naložit se svou velikostí a nebát se své malosti? Nad těmito

přiveze do zahrad Botanicu nefalšovanou kejklířskou dílnu,

zaujme nejen Vaše děti.

otázkami se nenápadně zamýšlejí dvě pohádky-nepohádky

kde můžete okusit chůzi po provaze, žonglování či „diablo

15:00 / „Teátr“ Víti Marčíka

v divadle-nedivadle. Ale nebojte se, vlastně je to o zvířátkách.

rondo“. Pro děti i dospělé je připravena řada souteží a her.

15:30 / Japonský čajový obřad Urasenke
16:00 / Kejklíř Vojta Vrtek: Kejklířsko – žonglérské výstupy

11:00 / Interaktivní bublinová show Matěje Kodeše, která
zaujme nejen Vaše děti.

Upozornění: Celá slavnost se uskuteční pod širým nebem.

13:00 / Hudba Elthin: Středověká hudba

V případě nepříznivého počasí či jiných nenadálých situací

V zahradách máte po celý den možnost navštívit unikátní

13:00 / Středověká kuchyně „Adaria“

omluvte, prosím, případné změny v programu.

čajovnu, kde probíhá ochutnávka čajů z celého světa spolu
s ukázkou tradičního i netradičního servírování. Pro děti

Přednáška středověkého kuchaře spojená s ochutnávkou

i dospělé je připravena řada soutěží a her. Celá slavnost se

v zahradách.
13:30 / Vojta Vrtek: Pohádky z kadibudky
14:30 / Interaktivní bublinová show Matěje Kodeše

Sobota 20. srpna 2011
– Loutky a čajový obřad
Podrobný program akce
10:30 / Kejklíř Vojta Vrtek: Kejklířsko – žonglérské výstupy

Kromě výše uvedeného programu, který bude probíhat nejen

Jsou složeny z představení umění provázených slovem.

v Historickém centru, ale také v zahradách se můžete podívat,

11:00 / Interaktivní bublinová show Matěje Kodeše, která

případně si i vyzkoušet starobylá řemesla a ochutnat krmi

zaujme nejen Vaše děti.
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či jiných nenadálých situací omluvte, prosím, případné změny
v programu.

15:30 / Hudba Elthin: Středověká hudba
16:00 / Středověká kuchyně „Adaria“

uskuteční pod širým nebem. V případě nepříznivého počasí

Vstupte do Klubu Botanicus
a budete vždy v obraze o tom,
co se děje u nás v Ostré.
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Sobotní divadelní představení

Historické slavnosti

Akce u obchodu v Ostré

Kromě „velkých“ historických slavností přijeďte i s dětmi

Ve dnech speciálních slavností můžete kromě doprovod-

Přijeďte také na doprovodné komorní akce se u našeho ob-

v sobotu na některé z divadelních představení, žonglování

ného programu sokolníků, divadel, dobové hudby a tance

chodu Botanicus v Ostré. O víkendu 30. - 31. července u nás

nebo kejklířské hrátky s Vojtou Vrtkem. Zde najdete začátky

spatřit i práci našich řemeslníků. Řadu řemesel si můžete

v Ostré začne Okurková sezóna. Obchod u Historického

sobotních divadelních vystoupení.

sami vyzkoušet.

centra řemesel a umění a Bylinných zahrad v Ostré nabízí

v 10:30, 13:00 15:00 hodin.

Ceny vstupného během Historických slavností:

zeleniny, ovoce a další výrobky.

2. července / Vojta Vrtek & Jenda Brůček zahrají Pohádky

▪ Dospělá osoba 195 Kč

Otevřeno máme od úterý do neděle od 10 do 16 hodin.

z kadibudky: v 10:30 a 14:30 hodin.

▪ Děti do 15 let 60 Kč

V pondělí je zavřeno.

9. července / Vojta Vrtek vystoupí v 10:30, 13:00 a 14:30 hodin.

▪ Studenti, důchodci 100 Kč

Prodejna je otevřena od 1. dubna do 23. prosince 2011.

23. července / Vojta Vrtek vystoupí v 10:30, 13:00 a 15:00 hodin.

▪ Rodinné vstupné (2 děti + 2 dospělí) 430 Kč

Adresa: Ostrá 8, 289 22 Lysá nad Labem.

25. června / Divadlo Na kolečku zahraje pohádku Trakař

kromě našeho sortimentu kosmetiky i sezónní produkci

Telefon do obchodu: + 420 325 553 559

30. července / Divadlo Já to jsem vystoupí v 10:30 a 14:00 hodin.
Jak máme otevřeno

Co dalšího u nás najdete?

Historické centrum řemesel a umění a Bylinné zahrady jsou

Ve velké hodovní síni se občerstvíte nápoji a tradiční krmí při-

Jak se k nám dostanete

otevřeny denně kromě pondělí od 23. dubna do 9. října 2011.

pravovanou z čerstvých surovin pěstovaných v našich ekolo-

Historické centrum řemesel a umění a Bylinné zahrady

▪ duben, květen, červen, září a říjen 10:00 – 16:00 h

gických zahradách. Recepty najdete v tomto čísle na straně 23.

Botanicus najdete v obci Ostrá u Lysé nad Labem přibližně

▪ červenec a srpen 10:00 – 17:00 h

V celém areálu platí měna groš, kterou si můžete směnit

35 km od Prahy.

Ceny vstupného:

v pokladně Historického centra řemesel a umění. Směnný

Autem: po dálnici D11 na Hradec Králové – odbočka Lysá nad

▪ Dospělá osoba 95 Kč

kurz je 1 groš za 10 Kč. Upozornění: do Historického centra

Labem – směr Nymburk.

▪ Děti, studenti, důchodci 55 Kč

i Bylinných zahrad je zákaz vstupu se psy a také se zde nikde

Vlakem: železniční zastávka Ostrá na trase Praha – Lysá nad

▪ Mateřské školy 30 Kč

nekouří. Pro návštěvu Centra zvolte obuv vhodnou do terénu.

Labem – Kolín.
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Nový holubník v zahradách
Botanicus
Projdete-li našimi zahradami až k výběhu ovcí,
najdete zde nový holubník. Jde o venkovský
holubník na 2,5 metrovém kůlu ve tvaru
šestibokého hranolu. Má výšku 1,2 metru a na
jedné straně je široký půl metru. Pro stavbu
holubníku bylo použité borové dřevo, střecha
je z modřínového šindele.
V holubníku je možné usadit až šest párů holubů. Prozatím zde máme tři páry.

Otevřeli jsme nový obchod
Botanicus v Litoměřicích.
Adresa: Velká Krajská 1, 412 01 Litoměřice.
Tel.: + 420 416 536 131.
Otevírací doba: PO-PÁ: 7.00-18.00,
SO: 8.00-14.00

Inovovali jsme náš web.
Prohlédněte si například novou sekci Videa,
kde můžete shlédnout dokumentární ﬁlmy
o starých a mizejících řemeslech z Čech
i Moravy. Tuto ﬁlmovou edici pro vás chystáme
i na DVD.
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Tradiční jídla
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v Historickém centru
řemesel a umění

Keltské palačinky
Pro přípravu potřebujete: 0,5 kg polohrubé
mouky, 125 g pohankové mouky, 1 vejce,
sůl, 1 litr vody, olej na pečení.
Ze surovin vypracujeme těsto nejlépe
šlehačem (dostane se tak dovnitř více
Pokud jste někdy v Historickém centru
v Ostré byli na výletě, možná jste zavítali
do hodovní síně. Nyní vám představujeme
naše tradiční jídla. Uvařte si podle našich
receptů jednoduchá jídla jako jsou bramborové placky. Vyzkoušet můžete
i sladké keltské palačinky.
Bramborové placky
Pro přípravu potřebujete: 0,9 kg vařených
brambor, 0,3 kg hrubé mouky, 1 vejce,
sůl, olej na smažení.
Brambory uvaříme, oloupeme, nastrouháme, přidáme mouku, sůl, vejce a vypracujeme těsto, tvoříme placky, které
pečeme na oleji.

vzduchu), necháme odpočinout (lépe se
pečou), pečeme na pánvi potřené olejem.
Potřeme tvarohem nebo marmeládou
a sypeme skořicových cukrem, můžeme
podávat i slané se špenátem.
Náplně do keltských palačinek
Tvarohová: 0,5 kg tvarohu, 5 dkg rozinek
(není nutné), trochu rumu nebo rumového
aroma, 75 g cukru, 100 ml mléka (lépe se
roztírá)
Marmeláda s ovocem, cukrem a škrobovou
moučkou: 0,5l vody, 250 g cukru, 50g
škrobu, 250 g ovoce, šťáva z citronu.
Dáme vařit vodu s cukrem, když se voda
vaří, zašleháme metličkou škrob předem
rozdělaný v malém množství vody,
krátce povaříme, stáhneme a přidáme
ovoce (jahody, maliny, ostružiny)
Marmeláda s ovocem a cukrem: 250 g
jahod, cukr. Vaříme samotné ovoce,
dokud nezhoustne, nakonec přidáme
cukr dle chuti.
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Koláče
Pro přípravu potřebujete: 1 kg polohrubé
mouky, 100 g droždí, 150 g cukru, 1 vanilkový cukr, 1 vejce, 150 g oleje, špetka soli,
0,5 l vlažné vody, vejce na potření
Rozděláme droždí s trochou vlažné vody,
přidáme do mísy s ostatními surovinami
a zbytkem vody. Vypracujeme těsto, které
necháme krátce kynout, potom odkrajujeme kousky, ze kterých tvoříme kuličky,
klademe na vymazaný plech, který dáme
na vteřinu do rozpálené trouby, vyndáme
a uděláme důlky (lépe se mačkají). Potřeme
kraje vejcem a plníme různými náplněmi
(jablečná povidla, mák, tvaroh, švestková
povidla) sypeme žmolenkou, necháme
nakynout a pečeme v rozpálené troubě

Bylinková omáčka
Pro přípravu potřebujete: zakysaná
smetana, sůl, pepř, cibule nakrájená
na jemno, bylinky (podle chuti, pažitka,
petržel-kudrnka, libeček)

dozlatova.
Žmolenka: pro přípravu potřebujete 140 g
hrubé mouky, 100g cukru, 100 g másla,
vanilkový cukr, jeden žloutek. Vše rozmícháme v míse.
Jablečná povidla
Švestková povidla
Mák – 0,5 l vody, 250 g cukru, 250 g
mletého máku, trochu rumu. Dáme vařit
vodu s cukrem, přidáme mák a krátce
necháme probublat. Odstavíme a metličkou vmícháme strouhaný perník podle
potřeby. Můžeme dle chuti přidat rum.
A pokud přidáte do máku tvaroh vznikne
„ŠIMLÍK“. Dříve se místo vody používalo
mléko, mák je potom světlejší.
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Rajčatová omáčka
Pro přípravu potřebujete: rajský protlak,
cibule nakrájená na jemno, česnek, bazalka špetka soli.

Klub
Botanicus
V našem Klubu Botanicus je nyní registrovaných více
než 2 000 členů. 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.
Vstupte do Klubu na www.botanicus.cz
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