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úvodem
Vážení čtenáři
Světa Botanicus,
Vážení čtenáři Světa Botanicus,
vítejte u zimního čísla našeho časopisu. Po několika měsících se opět setkáváme na našich stránkách a my vám přinášíme
několik desítek stran o rostlinách, zahradách i produktech Botanicus. Zimní číslo začínáme rozhovorem s Vratislavem
Brabencem, žijící legendou českého undergroundu. Od roku 1973 byl člen hudební skupiny The Plastic People of the Universe,
podepsal Chartu 77, poté odešel do Kanady a v roce 1997 se opět vrátil. Kromě známého angažmá v české neoficiální kultuře
se o Vráťovi Brabencovi ovšem málo ví, že je zahradním architektem a parky, zahrady a jejich úpravy jsou jeho celoživotním
zájmem i profesí. U nás v zahradách Botanicus v Ostré chystá zajímavý projekt, což byl i jeden z důvodů proč vznikl tento
rozhovor. Čtěte na straně 8. V pravidelném seriálu vám představíme naše ovocné sady a věnujeme se i návratu starých
a krajových odrůd do české krajiny. Naše zahrady pro vřejnost otevřeme 27. dubna 2013 a na našich webových stránkách si
některé z nich můžete projít prostřednictvím interaktivní virtuální prohlídky už nyní. Ze zahrad vás zavedeme do Historického
centra, kde se v papírníkově dílně dozvíte o historii tohoto řemesla (více na straně 32). O dalších esenciálních olejích z naší
produkce si pak přečtěte na straně 28.
Za celý Botanicus vás v novém roce 2103 zdraví,
Dana a Jan Hradečtí
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rozhovor
O navrhování
zahrad v Kanadě,
minulosti
i současnosti
Rozhovor s Vratislavem
Brabencem

Vratislav Brabenec je známý především jako člen legendární skupiny The Plastic
People of the Universe. Na začátku osmdesátých let odešel z České republiky přes
Rakousko do Kanady, kde se živil navrhováním a údržbou zahrad. Široký záběr
jeho aktivit i zajímavý životní příběh určitě stojí za pozornost.
Většina veřejnosti vás zná jako
hudebníka a textaře legendární
kapely The Plastic People of the
Universe. Vy jste ale před tím
studoval zemědělskou technickou
školu a také teologii. Jak se tyto
obory společně propojují?
Na přelomu padesátých a šedesátých let
jsem vystudoval v Mělníku zahradnický
obor na zemědělské technické škole, kde
jsem skončil v jednašedesátém roce. Do
Kanady jsem odešel ale až v roce 1983.
V sedmdesátých letech jsem byl tady
a prošel řadou různých zaměstnání.

V sedmdesátých letech jsem třeba hlídal
pro Vodní stavby díru pro metro z Florence na Vltavskou. Byl jsem víkendový
hlídač díry pod Vltavou. A pak to tady
začalo houstnout… a lidi z kapely mi
říkali: zabal to a jeď pryč.

Odjel jste nejprve do Rakouska
a potom do Kanady?
Požádal jsem o vystěhování a soudruzi
řekli, že jo. Takže jsem v roce 1982 odjel
do Rakouska, kde jsem jako nezaměstnaný dostal skromné bydlení.
Zároveň jsem tam ale byl nezaměstna-

telný, protože v té době nebylo
v Rakousku moc práce pro nikoho.
Dali nám štempl, že práce není, protože
každé volné pracovní místo museli
nejprve odmítnout dva místní lidé. A pak
bych ho teprve mohl dostat já. Potom
jsem po třinácti měsících pokračoval do
Kanady. To nebylo úplně jednoduché,
protože v Kanadě v té době neměli rádi
politické uprchlíky. Chtěli slyšet nějakou
lež, takže jsem od jednoho člověka
získal informace, jak na to: na Plastiky
zapomeň, na politiku zapomeň… Stejně
o tobě všechno vědí. Takže jsem měl
naučený příběh, co jim říct. Byl jste někdy
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vězněný? Ano. A proč? „For my culture
activities,“ odpověděl jsem. Nelhal jsem
a zároveň jsme do toho netahali politiku
nebo Chartu, protože v Kanadě nechtěli
žádné politické uprchlíky.

Dostal jste povolení k pobytu a co
bylo dál?
Ptali se mne, co tady chcete dělat? Mám
zemědělskou školu, tak bych v tom
rád pokračoval i u vás, odpovídal jsem
jim. Tedy zemědělec. V Kanadě stejně
měli přesné informace, jak o Chartě,
tak o StB… ale prostě nechtěli žádné
komplikace. Takže po třinácti měsících
čekání jsem se tam dostal a začal.

Jaké byly začátky v Kanadě?
Když jsem do té země přišel, nechtěl
jsem být na nikom závislý, takže jsem
si okamžitě založil firmu a pustil se do
práce. Založit firmu tehdy v Kanadě
trvalo asi deset minut - jen se mne
zeptali: jaký budete mít název… Odpověděl jsem: VB Landscaping podle mého
monogramu. Zjistili, jestli náhodou už
nějaký podobný vůl není, abychom
nebyli dva, a bylo založeno.

Tak snadné to ale asi nebylo: jak
jste získal první zakázky a ﬁrmu
rozběhl?
Na to, abych tam dělal parky a větší
zahradní celky, bych tehdy musel mít
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jejich vzdělání a samozřejmě i příslušné
konexe. To jsem neměl, takže jsem
začínal na menších věcech. Úplně první
byla úprava zahrady pro moji učitelku
angličtiny. Ale jejich vzdělání v oblasti
zahradnických prací tehdy zahrnovalo
v podstatě různé kurzy landscapingu…
To mne vůbec nelákalo, protože jejich
znalost stromů byla na úrovni toho, že
rozlišovali listnaté a jehličnaté stromy.
A když jsem se ptal: a poznáš třeba jedli,
tak mi odpovídali: A proč? To si najdu
v atlasu. Kdybych si tehdy nějaký takový
kurz udělal, mohl jsem pracovat na
větších zakázkách. To mne ale nezajímalo. A na druhou stranu je zase
nezajímalo evropské vzdělání. Říct tehdy
v Kanadě, že jsem studoval něco
v Čechách, znamenalo jedinou odpověď:
Čechy, a kde to je?

Do České republiky jste se vrátil
v roce 1997. Když jste byl zpět doma,
pátral jste po lidech, kteří vás
v Bartolomějské vyslýchali a de facto
donutili k odchodu?
Jasně, že víme, kdo všichni ti estébáci byli.
Víme, kde bydlí, co dělají… Nedávno jsem
v jedné škole besedoval o estébácích
a mimo jiné tam o nich běžely dokumentární filmy. Jsou to veselí a chytří chlapíci.
Jeden z nich seděl u zahradního krbu a na
otázku: Vy jste získával spolupracovníky
pro StB – kolik jste jich vlastně získal?,
odpověděl: nevím, asi sto… A stalo se
vám, že se vám někoho nepovedlo získat

pro spolupráci? Ne, asi snad jen jednoho
doktora. Ale tomu jsem sám říkal, ať
neblbne, protože zachránil život mé dceři.
A pak v tom dokumentu byl další estébák,
který říkal: no většina z našich spolupracovníků dnes pracuje ve vysoké politice.
To neříkám já bývalý disident, ale to
říkají přímo ti, kteří ve Státní bezpečnosti
byli. Sdělení je to děsivě jednoduché: byl
jsem vysoce postavený estébák a dneska
pracuji ve vysoké politice. Nic moc se
nemění. A tak to tady dneska vypadá.

Myslíte, že kdyby se na začátku
devadesátých let zakázala Komunistická strana, byl by vývoj jiný?
Mám teorii, že kdybychom Stranu tehdy
zakázali, stala by se z nich tajná, až
mystická organizace. Je to stejné jako
s trávou: kdyby nebyla zakázaná
a normálně se prodávala, nebyl by vůbec
žádný problém. Co je zakázané, má to
takové vzrůšo… Tak to by paradoxně
komunistům pomohlo. Bohužel dnes
vylezli z děr a všichni ti šmejdi jsou zase
tady mezi námi. V souvislosti
s prezidentskými volbami si vezměte, co
to musí být za člověka, který v roce 1988
vstoupil jako dospělý, myslící člověk do
Komunistické strany? To by měl být český
prezident? Je to něco jiného, když po
druhé světové válce mladí lidé vstoupili
do partaje… a většinou tam déle než
do roku 1968 nevydrželi. Ale kdo tam
vstoupil po roce 1968, tak bylo jasné,
že vstupuje z jasného prospěchu a jako

Instalace do zahrad Botanicus,
spolupráce: Petr Souček (Souček
Martínková Architekti)

kariérista, jemuž jde o chatu, děti na
studiích.

Vás se nikdy v šedesátých a sedmdesátých letech nepokusili získat ke
spolupráci?
Když jsem pracoval v sedmdesátých
letech v zahradnictví, říkali mi: Kdybys
vstoupil do partaje, tak máš o čtyři stovky
víc. Tehdy byl plat 1400 - 1800 korun,
takže čtyři stovky bylo docela dost peněz.
A navíc říkali: hele, ani nemusíš chodit na
schůze, jednou za rok zaplatíš příspěvky
a jen podepíšeš papír. Víte, kolik lidí
takhle uvažovalo? Můj agent, kterého
jsme po odtajnění svazků StB zjistili, byl
vlastně dlouhá léta kamarád. Když jsme
se ho ptali: proč jsi nás vlastně práskal,
říkal: ty čtyři stovky bylo vlastně docela
dost peněz na benzín… Takže tys mě
práskal za benzín do auta? „Já jsem
myslel, že se to nikdy nikdo nedozví.“
A pak v těch spisech vidíte tu aktivitu, jak
radostně a aktivně ti lidi práskali a lhali…
a třeba jen pro těch pár stovek na benzín.

Na čem nyní v Čechách pracujete?
Na různých zahradách, naposledy jsme
v pražské ulici Komunardů dělali střešní
zahrady, před tím návrhy pro nádraží
v Karlových Varech. A pak spoustu
drobných věcí.

A váš projekt do zahrad Botanicus
v Ostré?
Na dva pozemky v zahradách Botanicus
v Ostré nyní připravuji „fiktivní“, moderní
zahradu. Společně s architekty jsme
vymysleli fiktivní dům, který bude jenom
z tyček. Taková kostra, přes niž bude
vidět do zahrad. Jenom linky, které se
mohou každý rok obměňovat. V podstatě
je to taková zahradnická výstava, baráček
v měřítku jedna ku jedné, přes který se
díváte do zahrad. Je tam, ale nijak vám
nezaclání ve výhledu.

Děkuji za rozhovor.

Vratislav Brabenec
Narozen v roce 1943 v Praze. Po studiu
zahradnictví a teologie pracoval
převážně jako zahradník. Hraje na
klarinet a saxofon. Člen hudební skupiny
The Plastic People of the Universe od
roku 1973, napsal pro ně texty Pašijové
hry a Co znamená vésti koně. V roce 1976
odsouzen v procesu proti nezávislým
kulturním aktivistům na osm měsíců
vězení, které odseděl v rámci vyšetřovací
vazby. Po podpisu Charty 77 pracoval
kupříkladu jako pasák krav a býval
propouštěn z mnoha zaměstnání krátce
po nástupu. V roce 1982 emigroval i se
svou ženou Marií Benetkovou a dcerou
Nikolou přes Rakousko do Kanady.
V roce 1997 se vrátil zpět. Nyní pracuje
jako zahradní projektant a hudebník,
vydal i básnické sbírky Sebedudy (1992),
Karlín-přístav (1995), Vůl Hvězda Ranní
(1998), Vážený pane K. (2001). Do zahrad
Botanicus v Ostré nyní připravuje
11
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Novinky
ze zahrady
“KDYŽ DNE UBÝVÁ, ZIMY PŘIBÝVÁ…“
Jak značí tato stará česká pranostika, doba květů a podzimních barevných
scenérií již skončila, zkrátily se dny, přibylo chladných dní a příroda je
uprostřed zimního klidu. Listí, až na stálezelené dřeviny, již opadalo a zahrady
Botanicus jsou uprostřed zimy.
Zazimování trvalek
Dokončili jsme zazimování trvalek v Klášterní, Bílé a Orientální zahradě. Trvalkové
záhony se na podzim vždy snažíme
udržet čisté a vzdušné, stříháme odkvetlé
stonky a ze záhonů lehce vyhrabeme
popadané listí. Čerstvě přesazené
a nové trvalky chráníme naplocho rozloženým chvojím. Stejně jako každý rok se
snažíme uchránit před příchozími mrazy
také některé choulostivější byliny jako je
například rozmarýn (Rosmarinus oﬃ-
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cinalis L.), který v průběhu loňské zimy
mrazem zčásti utrpěl.

Průklest živých plotů
Provedli jsme také mírný průklest
volně rostoucích živých plotů, které na
podzim svou pestrou škálou plodů hostí
celou řadu živočichů. Mají tak u nás v
zahradách své nezastupitelné místo.
Nejen jako prvek spojující všechny části
zahrad, ale také právě jako významný
biokoridor umožňující migraci živočichů.

Výsadba stromů v Ostré
Letošní podzim jsme se také věnovali
přesazování dřevin. Pokračovali jsme
v obnově živých plotů a několik dřevin
jsme věnovali obci Ostrá. Jednalo se o
asi šedesát stromů, převážně duby letní
(Quercus robur L.), buky lesní (Fagus
sylvatica L.) a břízy bělokoré (Betula
pendula L.), které byly zasázeny na
severním břehu Jezera v Ostré. Výsadba
tak obohatila již stávající skladbu dřevin
podobného druhového složení a přispěla
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tak ke zvýšení ekologické stability
a biologické rozmanitosti území.

Výsadba rakytníku řešetlákového
Podél nově založeného Ořechového
sadu jsme obnovili výsadbu topolů
(Populus sp.) a mezi jednotlivé stromy
zasadili rakytník řešetlákový (Hippophe
rhamnoides L.). Jeho kořeny obohacují
půdu o dusík, což skořápkoviny, které
mají na dusík zvlášť velké nároky, velmi
ocení. Rakytník tak dodá přírodní cestou
důležité hnojivo, kterým je právě dusík
získaný ze vzduchu ve spolupráci s bakteriemi na kořenech.

14
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Seriál Zahrady
Botanicus
ovocný
sad
„Každý nově vysazený strom zlepšuje minulost, okrášluje
přítomnost a obohacuje budoucnost. Tak spojuje ovocný strom
minulost s budoucností přes přítomnost a jest znakem souvislosti
lidského přičinění.“ (Švec, 1924)
Ovocný sad
Ovocné stromy dříve vytvářely pocit
domova a pohostinnosti. Jako vysokokmeny a polokmeny mají významnou
krajinářskou a estetickou hodnotu. Jsou
dynamickým prvkem v krajině, na jaře
nás těší záplavou květů, v průběhu léta
svým listovím poskytují stín a rodí chutné
plody, stejně tak na podzim, kdy se jejich
listy barví do různých barevných odstínů.
Svým habitem jsou krásné i v zimě.
Ovocné stromy poskytují útočiště

a potravu mnoha živočichům, posilují
a stabilizují ekologické vazby a podílí se
na zachování měkkého a zvlněného typu
středoevropské krajiny.

Z historie ovocnářství...
V minulých stoletích si naši předkové
obstarávali obživu z místních zdrojů,
které poskytla okolní příroda a z toho, co
si byli sami schopni vypěstovat. Ovocné
sady tak měly velký význam. Jak potvrzují
archeologické nálezy, znalost ovocnářství

lze doložit s příchodem Konstantina
a Metoděje a vznikem církevní správy
v 9. století. V souvislosti se slovanskými
národy jsou jako nejčastěji pěstované
druhy ovoce uváděny jabloně, hrušně
a broskvoně. K rozšíření ostatních druhů
ovocných dřevin došlo později, a to
díky zakládání klášterů v 11. a 12. století.
Většina prvních řeholníků pocházela z
oblastí kulturně a hospodářsky vyspělejších, jako bylo například Porýní, Francie
a Itálie. Přinášeli tak s sebou i znalost
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roubování a ovocné kultury obecně. Sady
se staly nedílnou součástí klášterních
zahrad.
Velký rozkvět ovocnictví zaznamenalo
v polovině 14. století, za vlády Karla IV.
Pěstování ovocných dřevin se dostávalo
i mimo kláštery. Karel IV. ve snaze
pozvednout české vinohradnictví a ovocnářství nechal ze západní Evropy dovést
ušlechtilé odrůdy vinné révy a dalších
ovocných dřevin a nabádal měšťany
k vysazování sadů a vinic kolem městských hradeb. V našich zemích se tak
poprvé objevují i švestky, kterým lidová
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tradice a památka na Karla IV. přisoudila
v některých moravských nářečích jméno
karlátky nebo kadlátky. Z doby Karla IV.
pochází i první zmínka o specifických
odrůdách jabloní, hrušní a slivoní. Útlum
v ovocnářské produkci přichází za husitských válek, po nichž ztrácejí kláštery
největší podíl na pěstování ovoce a do
popředí se dostávají městské sady
a koncem 15. století i šlechta, která se
pěstováním ovoce snažila vylepšovat
hospodaření svých statků. 16. století,
doba renesance, pro ovocnictví znamená
nový rozkvět. Ten souvisel nejen

s kulturou renesančních zahrad, ale
také s rozvojem šlechtického podnikání.
Z tohoto prostředí pocházejí v 16. a 17.
století jedny z nejstarších odborně
ovocnářských spisů, které dokazují zájem
šlechty o ovocnářství a existenci zažitých
a oblíbených odrůd již v 16. století.

verzity v krajině, jsou odrazem a jedinečností místních přírodních podmínek
a některé z nich lépe odolávají chorobám
a škůdcům. Jejich ovoce vyniká spektrem
svých chutí, vlastností či využití. Ve
formě tradičních kmenných tvarů plní
ovocné stromy důležitou estetickou
a krajinářskou funkci. Mnohé odrůdy
mají také využití v extenzivním a ekologickém ovocnářství a mohou sloužit jako
kmenotvorné odrůdy či zdroj semen pro
podnože ve školkařství, stejně jako zdroj
cenných vlastností pro šlechtění nových
odrůd. S postupným mizením starých
sort ovoce přicházíme nejen přímo o tyto
odrůdy, ale také o krajové výrobky, které
jsou na ně vázány. Za staré odrůdy jsou
považovány ty, jejichž vznik a rozšiřování
se datuje do období před 2. světovou
válkou. Právě v poválečném období nastal
velký rozvoj cílevědomého šlechtění. Mezi
krajové odrůdy počítáme ty, které vznikly
a rozšířily se v jednom určitém kraji,
nemusí být tedy nutně staré.

plochu téměř 2 hektarů. Stromy jsou zde
pěstovány v ekologických podmínkách.
Získané ovoce dále používáme k přípravě
marmelád, džemů a také pokrmů nabízených během sezóny v Historickém
centru.
Ovocné stromy jsou pěstovány jako
vysokokmeny, polovinu tvoří staré
odrůdy jabloní (Malus x domestica
Bork.), o zbývající se dělí hrušně (Pyrus
communis L.), višně (Prunus cerasus
L.), třešně (Prunus avium L.) a slivoně
(Prunus domestica L.). Můžete zde vidět
celou řadu starých odrůd, které známe
ještě ze zahrad našich babiček. Taková
je například odrůda ´Panenské české´,
která je známá svými menšími červenými
šťavnatými jablky. Najdete zde také
odrůdy relativně nové, jako je například
´Rubinola´, která plodí na podzim, je
odolná vůči strupovitosti a padlí, a má
šťavnatá, zářivě červená jablka. Jednotlivé
staré a krajové odrůdy jsou podrobněji
zmíněny na dalších stránkách tohoto
čísla časopisu.

Sad ovocných dřevin
Náš sad ovocných dřevin byl založen
v roce 2001, navazuje na Rakytníkový sad
v zadní části zahrad Botanicus a zabírá

Jabloně – královny mezi ovocem
Přestože u nás jabloně nejsou původní,
spolu s hrušněmi patří mezi historicky

nejstarší a nejrozšířenější pěstované
ovocné stromy u nás. Jabloň domácí
(Malus domestica Borkh.) má na produkci
ovoce v České republice největší podíl,
v mnohem menší míře jsou pak
zastoupeny slivoně, višně a hrušně.
Převaha jablek nad ostatním ovocem
ilustruje velkou roli jablek v české společnosti a kultuře. Jablko je u nás typickým
univerzálním druhem ovoce. Příkladem
může být například plod ze stromu
poznání v rajské zahradě, jablko objevující se často v pohádkách či jablko jako
součást korunovačních klenotů. Jablka
jsou s kulturou střední Evropy spojena
více než kterékoliv jiné ovoce.
Důvodem, proč se právě jabloně staly
nejvíce pěstovanými ovocnými stromy,
je jejich malá náročnost na stanoviště
a půdu a schopnost růst v nadmořské
výšce až do 700 metrů n.m. Jablka jsou
také oproti ostatnímu ovoci vhodnější
k převozu a je možné je skladovat po
delší dobu, v optimálních podmínkách
až do doby další sklizně. Ze zástupců
rodu Malus Mill. na našem území rostou
zejména dva zástupci - jabloň domácí
(Malus domestica Borkh.) a jabloň lesní
(Malus sylvestris Mill.).

Návrat starých a krajových odrůd do
české krajiny
Od počátku devadesátých let je starým
odrůdám věnována zvýšená pozornost.
Staré a krajové odrůdy jsou kulturním
dědictvím, podílí se na zvýšení biodi-
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Zajímavé
rostliny
našich zahrad
vybrané staré
odrůdy jabloní
a hrušní

Jabloně - podzimní
Jadernička moravská
Odrůda neznámého původu a data, je
rozšířená zejména na Moravě a Slezsku.
Jedna z neojblíbenějších moravských
odrůd. Má středně velké plody žluté
barvy, na sluneční straně s načervenalým
líčkem. Chuť je velmi šťavnatá, sladce
navinulá, příjemně kořenitá, velmi dobrá.
Je ideální pro přímý konzum, výrobu
moštů, povidel, pálenky, sušení i skladování. Je velmi nenáročná, vhodná téměř
do všech oblastí, snese i vyšší polohy a je
odolná vůči mrazům.
Jeptiška (syn. Železné jablko)
Velmi stará, patrně německá, odrůda
z 16. století se středními ojínělými plody
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nafialovělé červené barvy. Chuť je sladce
navinulá, mírně kořenitá, jablka jsou
velmi dlouho skladovatelná. Tato odrůda
je vhodná i do vyšších poloh.
Kavil červený podzimní
Stará odrůda, zřejmě z Francie ze 17. století, lidově u nás někdy označována také
jako „Jahodové“ a „Malinové“. Plody jsou
střední, sytě červené s fialovým ojíněním,
mnohdy až do černého odstínu. Chutná
šťavnatě, příjemně navinule, má zajímavou malinovou příchuť. Tato odrůda je
vysoce odolná vůči mrazu, je náchylná
na strupovitost a moniliozu. Ideální jsou
vzdušné polohy a snese dobře pěstování
i ve vyšších chráněných polohách. Dařit

se jí bude ve vlhčích, humózních půdách.
Vejlímek červený
Velmi stará česká odrůda s většími, světle
zelenými plody s červeným líčkem. Dužnina je tuhá, šťavnatá, sladce navinulá,
velmi dobrá. Tato odrůda je velmi odolná
vůči mrazu, ale trpí často strupovitostí je
náchylná k napadení vlnatkou krvavou.
Předností je dobrá skladovatelnost plodů.
Wealthy
Je semenáč odrůdy ´Cherry Crab´, která
pochází z USA. Má střední, slámově žlutě
a červeně žíhaná jablka, která jsou šťavnatá a sladce navinulá. Typické je jejich
malinové aroma a narůžovělá dužnina
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duje dostatečně vlhké půdy a teplejší
polohy. Tato odrůda vytváří řidší korunu
a je odolná proti mrazu.
Krvavka
Je jednou z velmi starých odrůd moravského původu, která má střední plody,
sladké až mírně kořenité chuti. Dužnina
je načervenalá či růžová. Hrušky se využívají pro přímý konzum, jsou výborné na
sušení, výrobu povidel i pálení. Je velmi
odolná vůči mrazu, chorobami
a škůdci příliš netrpí. Vytváří velké
vzrůstné stromy, které se dožívají i více
než 100 let.
pod slupkou. Tato odrůda je velmi odolná
proti mrazu i padlí. Roste dobře také ve
vyšších polohách a na stanovištích chráněných větrem. Je nenáročná na půdu.

zimní
Boikovo
Německá odrůda z počátku 19. století.
Má střední až velké plody, světle zelené
až žluté, často s červeným líčkem. Chuť je
mírně nakyslá, dobrá. Odrůda je odolná
vůči mrazu, hodí se výborně i do vyšších
a chladnějších poloh. Jedná se o dlouhověkou odrůdu s široce kulovitou korunou,
která dobře snáší střední i vyšší polohy.
Kožená reneta zimní
Odrůda původem z Francie stará nejméně 400 let, velice odolná. Plody jsou
střední až velké, hnědě rzivé se silnou
slupkou, jsou vhodné na sušení. Chuť je
šťavnatá, kořenitá. Doporučuje se skladování v sušených květech bezu či sušených
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listech kopřiv. Dařit se jí bude v živné,
hluboké půdě s dostatkem vláhy, v téměr
jakékoli poloze.
Matčino
Je stará kanadská odrůda z počátku
19. století se středně velkými zlatožlutými
až červenými plody, které nápadně voní
a mají výbornou, sladce navinulou až
jemně kořenitou chuť. Tato odrůda je
vhodná do středních až vyšších poloh.
Jablka se sklízí v září a jsou dobře
a dlouho skladovatelná.
Panenské české
Velmi stará česká odrůda, která má
menší, červené plody se šťavnatou, sladce
navinulou chutí. Využívá se k přímému
konzumu i na výrobu moštů, vín
a pálenek. Dá se také povidlovat a sušit.
Jablka po otlačení nehnijí, nevadnou
a jsou výborně uchovatelná. Tato odrůda
je odolná a daří se jí v těžší, vlhčí a úrodné
půdě.

Parména zlatá zimní
Stará odrůda původem z Anglie, vhodná
do všech poloh, nejlépe se jí daří
v nížinách s výživnou, dostatečně vlhkou
půdou, na chráněných stanovištích. Plody
jsou zelenožluté, později zlatavé, slabě
červeně žíhané. Chuť šťavnatá, sladce
kořenitá, velmi dobrá.
Zvonkové
Je odrůda neznámého původu (patrně
z Německa) z 19. století. Plody jsou
zelenožluté, chuť navinulá až sladce navinulá, slabě aromatická, velmi dobrá. Je
vhodná do středních a teplých poloh
a je velice dobře skladovatelná.

Muškatelka letní
Stará česká odrůda s malými až středními plody, které jsou vejčité až baňaté,
slupka žluto-šedá, na sluneční straně s
mírným zarudlým líčkem. Chuť je výrazně
šťavnatá, sladká, muškátově kořenitá.
Využívá se jako stolní ovoce, na sušení,
povidla i pálení. Vytváří mohutné zdravé
dlouhověké stromy a je mimořádně
odolná proti škůdcům.

podzimní
Boscova lahvice
Odrůda původem z Francie z počátku

19. století. Plody jsou velké, lahvicovitě
protáhlé, zelenohnědé až zlatožluté
barvy. Chuť je navinule sladká, kořenitá,
velmi dobrá. Vyžaduje dobré, hluboké
a vlhké půdy a teplé polohy. Je málo
odolná proti mrazu a často ve vlhčích
oblastech napadána strupovitostí.
Charneuská
Tato odrůda původem z Belgie vznikla
jako nahodilý semenáč na počátku
19. století. Má středně velké, protáhlé,
lahvicovité plody, zelenavě žluté, na
sluneční straně s narůžovělým líčkem.
Dužnina je šťavnatá, rozplývavá, sladká,
velmi dobrá. Daří se jí dobře v hlubokých,
dostatečně vlhkých a živných půdách
v chráněných teplejších polohách. Není
příliš odolná vůči mrazu.
Hardyho (syn. Gellertova máslovka či
Hardyho máslovka)
Původem z Francie z období počátku
19. století. Její plody jsou velké, rzivě
zelenavé barvy. Dužnina je velmi šťavnatá, jemná, rozplývavé, slabě kořenité
chuti. Hojně rozšířená a oblíbená podzimní máslovka. Vhodná jako stolní, na
sušení i pálení. Dá se pěstovat i ve vyšších
chráněných polohách, ale jen v dobrých
půdách.

Konference
Vznikla koncem 19. století v Anglii jako
náhodný semenáč. Plod je středně velký
až větší, lahvicovitého, dlouze protáhlého
tvaru. Barva je zelenavě žlutá. Chutná
šťavnatě, příjemně sladce, aromaticky,
velmi dobře. Doposud tržní stolní odrůda,
vhodná i na kompoty. Odrůda značně
odolná vůči strupovitosti, dobře odolává
zimním i jarním mrazům.

zimní
Lucasova
Odrůda původem z Francie z konce
19. století. Plody jsou středně velké,
kuželovité, zelenožluté až žluté se slabě
růžovým líčkem. Dužnina jemná, šťavnatá, rozplývavá, mírně aromatická, velmi
dobrá. Vyžaduje dobré, středně těžké,
dostatečně vlhké půdy a teplejší polohy.
Není příliš odolná vůči mrazu, může být
silně napadena strupovitostí.

Hrušně - letní
Červencová
Odrůda původem z Francie, z 19. století.
Má malé, vejčité, žlutozelené plody
s červeným líčkem a pruhováním. Chuť je
šťavnatá, navinule sladká, dobrá. Vyža-
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Objevujeme
svět rostlin
s Danou Hradeckou

Levandule lékařská
Lavandula angustifolia Mill.
Čeleď: hluchavkovité (Lamiaceae)
Charakteristika: aromatická, hustě větvená vytrvalá bylina s čárkovitými, podvinutými, stříbřitě šedými, plstnatými listy;
dorůstající výšky až 1 metru. Kvete počátkem léta drobnými, fialovými, růžovými,
bílými či modrými květy uspořádanými do
lichopřeslenů.
Původ: středomoří
Historie: Levandule patří mezi prastaré
byliny. Pro svou jemnou vůni a zklidňující
účinky se přidávala do koupelí již ve starověku. Později se stala součástí kosmetických přípravků, např. mýdel, kolínských
vod a parfémů. Známé byly i její baktericidní účinky, kterých využívali hojně naši
předci v oblasti Středozemního moře

a Orientu, když spalovali levandulové
snítky u lůžek nemocných. Květy se zdobily
podlahy domů a kostelů. Matthioli považoval levanduli za univerzální lék při nervových onemocněních.

pomáhají při revmatických bolestech, štípnutí hmyzem a velmi dobře hojí popáleniny.
Voda z květů je tonikem na problematickou
pokožku a působí antisepticky na akné.
Levandulová silice je také oblíbená v aromaterapii, má jemnou, lehce květinovou vůni,
zklidňuje při nervovém napětí a depresi,
Pěstování: Semena levandule se vysévají
pomáhá navodit klidný spánek. Známé je
na jaře do skleníku. Množí se bylinnými
také využití levandule v kuchyni – květy se
řízky na jaře a dřevnatými řízky na podpřidávají k ochucení džemů, octů, cukroví
zim. Vyhovuje jí slunné stanoviště s dobře
a k provensálskému dušenému masu. Jako
propustnou písčitou půdou.
koření se silně kořenitou hořkou chutí je oblíbená
zejména ve francouzské, italské
Použití: Využívají se květy a nať, sběr probíhá
a španělské kuchyni.
na počátku kvetení, kdy má bylina nejvíce
obsahových látek, tedy v červnu až srpnu.
Vnitřně se levandule používá ve formě nálevu Zajímavost: Levandule odpuzuje hmyz,
při bolestech hlavy, při stavech úzkosti
proto se někdy v domácnostech používá
a zažívacích obtížích. Zevní použití je ve
proti molům. Do šatníku vložíte sušené
formě esenciálního oleje, který se přidává
snítky, které nejenže prádlo ochrání, ale
do krémů a koupelových směsí. Krémy
i příjemně provoní.
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Třezalka tečkovaná
Hypericum perforatum L.
Čeleď: třezalkovité (Hypericaceae)
Charakteristika: Vytrvalá bylina dorůstající
výšky až 1 metru s vystoupavou, obvykle
nevětvenou lodyhou, většinou s vyniklými
podélnými lištami. Listy přisedlé, vejčité či
kopinaté, s tečkovitými siličnými žlázkami.
Kvete v květnu až září zlatožlutými, při
vrcholku tečkovanými, květy.
Původ: Je rozšířená na stráních a pastvinách po celé Evropě, Severní Americe
a části Asie.
Historie: Třezalka byla odpradávna považována za kouzelnou a léčivou rostlinu. V antice
a ve středověku se využívala při léčení popálenin a ran, při průjmech, bolestech břicha,
otravách a psychických potížích. V průběhu
minulých století upadla částečně v zapo-
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mnění. Ve třicátých letech dvacátého století
sice lidé uměli izolovat hlavní látku hypericin,
ale uplynulo ještě několik desetiletí, než se
rostlina začala zkoumat z lékařského a farmakologického hlediska. Extrakty třezalky se
začaly ve větší míře využívat až v 90. letech
minulého století.
Pěstování: Přirozeně roste na slunných
stráních, sušších loukách, pastvinách, okrajích lesů a mezích. Vyhovuje jí slunné, ale
i mírně přistíněné stanoviště a propustná
půda. Množí se v létě řízky, které snadno
zakořeňují pod sklem. Na záhon se vysazuje
na jaře či na podzim.
Použití: Sbírá se kvetoucí nať. Třezalka
obsahuje hypericin, glykosidy, silice a třísloviny. Čaj z třezalky se používá při různých
nervových obtížích, též při namožení svalů

a pohmožděninách. Je také výborným
prostředkem proti průjmům. Dobře léčí
zánět trojklanného nervu. Užívá se také
při problémech se spánkem a depresích.
Tradičně se doporučuje jako protizánětlivý
prostředek při nemocech trávicího traktu
a ženských orgánů. Zevně se používá ve
formě třezalkového tzv. Janova, oleje, na
podporu hojení. U citlivých osob může
vyvolat citlivost na sluneční záření a nedoporučuje se používat ji spolu s hormonální
antikoncepcí.
Zajímavost: Název třezalka pochází ze
staroslověnského trjezati, tedy rozdrásat,
rozpíchat, což se vztahuje k listům byliny,
které díky přítomnosti tečkovitých siličných
nádržek vypadají jako propíchané.
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Estragon
Artemisia dracunculus
Čeleď: Asteraceae - hvězdnicovité
Všeobecný popis: je to vytrvalá až 120 cm
vysoká rostlina. Má přímou lodyhu, hustě
větvenou s celokrajnými, nedělenými,
široce čárkovitými kopinatými přisedlými
listy. Květní úbory jsou žlutokvěté, stopkaté.

a menstruačních obtížích, zatímco kořen
nachází své uplatnění při bolestech zubů.
Účinky: anthelmintikum, antiseptický,
antispazmický, aperitiv, proti nadýmání,
podporuje trávení, močopudný, povzbuzující.
Extrakce: esenciální olej se získává parní
destilací z listů.

Původ: pochází z Evropy, jižního Ruska
a západní Asie. V současnosti se pěstuje
po celém světě, zejména pak v Evropě a
Spojených státech. Hlavními producenty
oleje jsou Francie, Nizozemsko, Maďarsko
a Spojené státy.

Charakteristika: bezbarvá nebo světlé
žlutá tekutina (časem žloutne) s jemnou
kořeněnou vůní. Dobře se mísí s labdanem,
levandulí, borovicí, vanilkou a bazalkou.

Ostatní odrůdy: tzv. francouzský estragon,
který se pěstuje jako zahradní bylina, je
menší rostlina s výraznější vůní.

Základní složky: estragol (až 70 %),
capillene, ocimene, nerol, fellandren, tujon,
cineol a mnoho dalších.

Tradiční medicína: list se běžně používá
jako koření, zejména při přípravě drůbežích
a rybích pokrmů a k výrobě estragonového
octu. Estragon byl dříve také používán
jako protijed proti hadímu uštknutí. Listy
se kdysi používali při poruchách trávení

Bezpečnostní data: vzhledem k obsahu
estragolu může být mírně toxický, je tedy
nutné ho používat s rozvahou. Údajně
může být karcinogenní. Jinak je považován
za nedráždivý. Nedoporučuje se ho používat v těhotenství.

Použití v aromaterapii:
Trávicí ústrojí: anorexie, porucha trávení, nadýmání, škytavka, špatné trávení,
pomalé trávení
Genitourinární a endokrinní systém:
amenorea, bolestivá menstruace
Ostatní použití: používá se jako vonící
složka do mýdel, čisticích prostředků, kosmetiky a parfémů. Zejména se uplatňuje
v potravinářském průmyslu, především
jako kořenící přísada do ochucovadel, a
také do alkoholických i nealkoholických
nápojů.
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Fenykl
Foeniculum vulgare
Čeleď: Apiaceae – miříkovité
Všeobecný popis: dvouletá nebo vytrvalá
bylina dorůstající do výšky 2 m, má vějířovité listy a žluté květy. Existují dva hlavní
druhy fenyklu: hořký nebo obecný fenykl,
je vyšší a má méně členité listy, který
se objevuje jak v kultivované tak divoké
formě a sladký fenykl (známý také jako
římský, zahradní nebo francouzský fenykl),
který se vždy kultivuje.
Původ: hořký fenykl pochází ze Středomoří, divoce roste také ve Francii, Španělsku, Portugalsku a Jižní Africe. Je kultivován
téměř po celém světě, hlavními producenty oleje jsou Maďarsko, Bulharsko,
Německo, Francie, Itálie a Indie. Sladký
fenykl pochází údajně z ostrova Malta.
Nyní se pěstuje hlavně ve Francii, Itálii
a Řecku.
Ostatní odrůdy: hořký fenykl (F. vulgare
var. amara) a sladký fenykl (F. vulgare var.
dulce) jsou oba velmi příbuzní florentskému fenyklu (F. azoricum), což je malá
rostlina s velkým válcovitým masitým
kořenem, který se může jíst jako zelenina.
Existuje také mnoho dalších kultivovaných
druhů, jako např. německý, ruský, indický
a japonský fenykl, ze kterých se získávají
lehce odlišné oleje.
Tradiční medicína: bylina, která se již
mnoho let využívá v medicíně. Údajně
podporuje dlouhověkost, odvahu a sílu.
Fenykl se rovněž používal k zahánění zlých
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duchů, k posílení zraku a k neutralizování
jedů. Ve východní a západní medicíně je
považován za prospěšný při léčbě onemocnění jater, sleziny a žlučníku, a při
poruchách trávení (kolika, nevolnost,
nadýmání).
Účinky: aperitiv, protizánětlivý, antimikrobiální, antiseptický, antispazmický,
čistící, močopudný, usnadňuje vykašlávání,
mlékotvorný, projímavý, stimuluje apetit,
posilující.
Extrakce: esenciální olej se získává parní
destilací. 1. sladký fenyklový olej se získává
z rozdrcených semen a 2. hořký fenyklový olej z rozdrcených semen nebo z celé
byliny.
Charakteristika: 1. bezbarvá až světle žlutá
tekutina s velmi sladkou, anýz připomínající, vůní. Dobře se mísí s geraniem,
levandulí, růží a santalovým dřevem. 2. olej
ze semen je světlé žlutá tekutina s ostrou, hřejivou kafrovou vůní; olej z byliny
je bledě hnědo-oranžový, rovněž z ostrou
kafrovou vůní.

narkotický; hořký fenyklový olej může
u některých osob vyvolat alergii. Sladký
fenyklový olej je upřednostňován v aromaterapii i při výrobě parfémů, a to právě
proto, že neobsahuje fenchon, a také
nevyvolává alergie. Hořký fenyklový olej
by se přímo na pokožku neměl používat
vůbec, ačkoliv je z hlediska medicíny považován za velmi kvalitní. Ani jeden z olejů by
však neměli používat osoby trpící epilepsií
a těhotné ženy.
Použití v aromaterapii:
Hořký fenikl: žádné využití v aromaterapii
Sladký fenykl:
Pokožka: modřiny, mastná a zralá pleť
Pohybové ústrojí (svaly a klouby):
celulitida, obezita, edémy, revmatismus
Dýchací ústrojí: astma, zánět průdušek
Trávicí ústrojí: anorexie, kolika, zácpa,
porucha trávení, nadýmání, škytavka, žaludeční nevolnost
Genitourinární systém: amenorea, nedostatek mléka (u kojících matek), menopauza

Ostatní použití: ve farmacii se používá
do kapek proti kašli, pastilek atd.; rovněž
Základní složky: anetol (50-60%), limonen, se používá do přípravků proti nadýmání
a projímadel. Nejčastěji nachází využití v
fellandren, pinen, kyselina anýzová, anipotravinářském průmyslu, zejména pak
saldehyd, kamfen a mnoho dalších. Hořký
fenykl pak ještě obsahuje 18-22% fenchonu, při výrobě nealkoholických a alkoholických nápojů (brandy, likéry). Fenyklový
zatímco sladký fenyklový olej neobsahuje
olej (hlavně sladký) tvoří také součást
žádný nebo jen velmi málo.
mnoha kosmetických přípravků, zejména
pak mýdel, toaletních potřeb a parfémů.
Bezpečnostní data: nedráždivý, relativně
netoxický, ve velkých dávkách může být
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exotické suroviny

exotické
suroviny
Peruánský balzám
Původ: Peruánský balzám je přírodní produkt, který se získává ze stromu Myroxylon balsamum var. Pereira (Vonodřev
balzámový Pereirův). Vyskytuje se především v Salvadoru, zejména pak
v horském pásmu na jihozápadě státu,
které se patrně díky tomu nazývá Cordillera del Balsamo (Balzámová kordiléra).
Trochu historie: Obecný název tohoto
produktu je „Peruánský balzám“, který
pramení již v koloniálním období, kdy byl
původně vyráběn a posílán do Evropy
z Peru za účelem jeho využití v medicíně.
Americká indiánská legenda potom praví,
že tento strom vyrostl z krve princezny
„Nahuatl“, která se rozlila do země. Tudíž,
pryskyřice z tohoto zázračného stromu
je barva její vznešené krve, a proto má
tu moc hojit rány. Tento balzám se tedy
tradičně využívá pro své antiseptické, antibakteriální a hojivé účinky.
Dodavatelský řetězec: Aby byl náš dodavatel schopen zajistit dlouhodobé dodávky
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peruánského balzámu, uzavřel smlouvu
přímo se salvadorskou společností Nods
Hidrodifusion. Proč takový závazek? Průmysl zabývající se peruánským balzámem
je v současné době ohrožován odlesňováním „balzámových stromů“ ve prospěch
kávových plodin a nezájmem místních
znevýhodněných obyvatel, kteří preferují
pěstování potravinových plodin. Úmyslem
našeho dodavatele je poskytnout lepší
odměny místním společnostem tak, aby se
pro ně stal sběr pryskyřice atraktivnějším.

poraněných místech obvazují. Pro zvýšení
toku pryskyřice se opálí místa zářezů na
kmenech stromů. Po několika týdnech
projdou pryskyřicí nasáklé hadry a rozdrcená kůra procesem extrakce, při které se
získá zpět aromatická surovina. Nečistoty
jsou odstraněny během specifického procesu čistění.

Aromatické suroviny z Peruánského balzámu: Peruánský balzám má podobu dvou
přírodních aromatických surovin, a těmi
jsou esenciální olej (vakuová destilace)
a pryskyřice (extrakce etanolem), která má
Informace o sklizni: Sklizeň peruánského
balzámu, tradiční aktivity v Salvadoru, pro- velmi podobné čichové vlastnosti. Vzhledem k obsahu benzyl benzoate a benzyl
bíhá od ledna do května v období sucha a
od května do září v období dešťů. Při sklizni cinnamate má peruánský balzám svou
charakterickou sladkou a květinovou vůni.
pryskyřice šplhají sběrači až do výšky dvaVanilín zase dodává balzámu stopy vanilceti metrů, aby provedli zářezy do kmenů,
ze kterých poté začne vytékat drahocenná kového, karamelového a čokoládového
aroma. Esenciální olej má také výborné
voňavá tekutina. Je to velmi nebezpečný
fixační vlastnosti, proto se často využívá
a akrobatický postup, a to především
do parfémů. Velmi dobře se mísí s květiv období dešťů. Pryskyřice, která vytéká
z obnaženého dřeva, se zachytává nejčas- novými a kořeněnými oleji, především se
santalovým dřevem.
těji do hadrů a tkanin, jimiž se stromy na
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historické centrum

historické centrum
Řemesla
v Historickém
centru

výroba papíru

V seriálu o řemeslech se blíže seznámíme
s výrobou papíru. Dozvíte se o předchůdcích
dnešního papíru, výrobních postupech
a také o tom, jak se papír postupně šířil ve
světě. Přijďte si vyzkoušet výrobu papíru
přímo k nám do Historického centra
řemesel a umění.
Před výrobou papíru se mohlo psát na
nejrůznější materiály: voskové tabulky,
hliněné destičky, listy, lýko, kůru, dřevěné
destičky, plátna hedvábí, plátěné knihy,
kosti, slonovinu, kámen, kamenné desky.
Jednou z nejznámějších psacích látek je
papyrus, začal se používat před 5 až 6 tisíci
lety v Egyptě a Núbii. Vyrábí se tak, že se
nařeže stonek třtiny cypeerus papyrus na
pruhy, vytáhne se z nich dřeň, pruhy se
pokládají do mřížky, slisují se, suší, vyklepávají a nakonec se případně hladí slonovou
kostí.
Druhou známou psací látkou je pergamen,
který se vyrábí hlavně z kůže hovězího
dobytka, telat ale i z kůže ovcí nebo koz.
Kůže se vylouhuje ve vápenné vodě,
přebytek se seškrábe, díry se sešijí, kůže se
vypne, nechá se uschnout, bělí se pemzou
a nakonec se pemzou hladí.
Papír byl vynalezen někdy ve 3. tisíciletí př. n. l.

v Číně, kdy byl vyráběn z konopí
a až v 1. století př. n. l. se začal papír vyrábět
z hedvábných a lněných hadrů. Výroba
papíru souvisí s dozníváním užívání papyru,
podle legendy vznikl papír podobnější tomu
našemu v roce 105 př. n. l., přes Koreu
a Japonsko se dostal v 8. stol. k Arabům,
mezi 9. a 10. stoletím se dostal v Evropě
nejdříve do Španělska, později v 11. stol.
už na něj psala celá Evropa. Papír byl sice
méně kvalitní než pergamen, nicméně byl
mnohem levnější. Proto začal pergamen
vytlačovat, až nakonec v 16. století papír
převládl (na pergamen byly psány jen
významné listiny). Od 16. století se pak
začaly objevovat papírny i v českých zemích
(Zbraslav, Turnov, Frýdlant, Staré Město
pražské).
První čínský papír se vyráběl ze lnu, morušovníku, konopí, roztrhaných rybářských
sítí, starých hadrů a kůry. Tato směs se
namočila do vody, poté se roztloukla
kameny na pastu, která se rozetřela na
rovnou plochu a nechala se usušit. Později
se k drcení směsi začaly používat stoupy.
Papír se vyráběl i z jiných surovin jako jsou
kopřivy, bavlna, topol, magnólie a různé
druhy trav. Nadrcená směs se poté dala do
kádě s vodou a nabrala se na síto. Papírovina se pak překlopila na plátno, na to se

položilo další plátno a další papír. Ze stohu
pláten a papírů se poté vytlačila voda.
Plátna i s papíry se rozvěsila na tyče na půdě
a nechala se usušit. Po usušení se papíry
stáhly z pláten, ořízly se okraje a mohlo se
začít psát.
Se vzrůstající potřebou papíru však bylo
potřeba hledat nové technologie, což vedlo
k využívání pilin, slámy a starého papíru.
Neupravený papír, který obsahuje jen
stlačenou a usušenou celulózu, je velmi
savý a neposkytuje dobrý povrch pro psaní
nebo tisk. Na výrobu kvalitního papíru je
potřeba ale také bělení a křídování. Povrch
se upravuje pomocí přidání škrobu, což
zlepšuje následný tisk na papír. Struktura
neupraveného papíru je drsná, a proto se
pro dosažení větší hladkosti používají povrchové vrstvy sestávající z latexu nebo jiných
pojiv a plnidel, jako jsou kaolin nebo uhličitan vápenatý. Lesklého efektu se dosáhne
na konci tiskového procesu lakováním nebo
laminováním.
U nás vyrábíme papír ze směsi starého
papíru, bavlny a hadrů, vybělených sodou,
která napomáhá k rozmělnění vláken.
Přijďte si zkusit vyrobit vlastní papír za
pomoci našich řemeslníků.

Jak se k nám dostanete
Historické centrum řemesel a umění a Bylinné zahrady Botanicus najdete v obci Ostrá u Lysé nad Labem
přibližně 35 km od Prahy. Autem: po dálnici D11 na Hradec Králové – odbočka Lysá nad Labem – směr
Nymburk. Vlakem: železniční zastávka Ostrá na trase Praha – Lysá nad Labem – Kolín.
Vstupte do Klubu Botanicus na www.botanicus.cz nebo se k nám přidejte na Facebooku.
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ohlédnutí
Ohlédnutí za
sezónou 2012

Historické centrum řemesel a umění
a Bylinné zahrady Botanicus se v roce
2012 již tradičně staly vyhledávaným
výletním cílem nejen jednotlivců a rodin,
ale i škol a dalších institucí. V letošní
sezóně jsme přivítali více než 40 000
návštěvníků.
Jako každý rok jsme pro návštěvníky
připravili řadu tematicky zaměřených
slavností, sobotních divadelních a hudebních představení i menší komornější akce
u prodejny Botanicus. Naše pozvání přijal
oblíbený kejklíř Vojta Vrtek, který pobavil svými žonglérskými výstupy a přivezl
kejklířskou dílnu do zahrad Botanicu,

dále zahrál orchestr Péro za kloboukem,
a přivítali jsme i loutkové divadlo Teátr
Víti Marčíka, Divadlo Já to jsem, Divadlo
Koňmo a mnoho dalších.
Kromě stávajících řemesel jako je výroba
svíčky, provazu, mýdla, keramiky, papíru
apod. jsme uvedli do provozu knihtisk, kde
si návštěvníci mohli vyzkoušet tiskařský
lis, který se používal k výrobě prvních tištěných knih. Zároveň jste zde měli možnost se naučit psát husím brkem. Další
novinkou byla výroba loutek a výtvarné
dílny pro děti, otevřeli jsme zrekonstruovaný most s rozšířeným prodejním prostorem, kde bylo možné zakoupit sezónní

zeleninu z našich ekologických zahrad či
originální vazby ze sušených květin.
Za občerstvením se návštěvníci vydali do
Hodovní síně, největší budovy v Historickém centru, kde ochutnali staročeské
pokrmy připravované v těsném sousedství
našich zahrad.
Na tento rok pro vás připravujeme pestrý
program, můžete se těšit na speciální
historické slavnosti, divadelní a hudební
vystoupení a akce před obchodem
v Ostré. Sledujte náš pravidelně aktualizovaný kalendář akcí na našich webových
stránkách www.botanicus.cz
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