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Nová řada biokosmetiky
Botanicus je na světě.
Více najdete na straně 29.

Představujeme projekt
podpory pěstování Patchouli
na indonéském ostrově Aceh.
Přečtěte si článek na straně 13.

úvodem
Vážení čtenáři
Světa Botanicus,
Vážení čtenáři Světa Botanicus,
uprostřed léta vám přinášíme další číslo našeho časopisu Svět Botanicus. Najdete v něm nejen zajímavé informace ze světa
rostlin, ale představíme vám i umělecký projekt Ryba řvoucí, který podporujeme. S našimi mýdly se můžete setkat v rámci
zajímavého uměleckého projektu performance, za nímž stojí občanské sdružení Ryba řvoucí v pražském divadle Alfréd ve dvoře.
Dalším – tentokrát dlouhodobým – projektem je řada kosmetiky s příměsí patchouli. Patchouli je keř rostoucí na úrodných
půdách Acehu, v autonomní oblasti Indonésie, v severním cípu ostrova Sumatra. Zapojili jsme se do humanitárního projektu
Charity Česká republika, jež se soustředí na podporu autonomních pěstitelů této rostliny. Více si přečtěte v prvním dílu našeho
seriálu na straně 12. S Danou Hradeckou pak můžete objevit ve stejnojmenné rubrice účinky Třapatky nachové a na závěr
tohoto vydání vás opět pozveme do našeho Historického centra a zahrad v Ostré.
Užijte si klidného léta a po prázdninách nashledanou na stránkách Světa Botanicus.

I během léta se na vás těšíme v Historickém
centru a zahradách Botanicus v Ostré.
Program a navigaci k nám najdete na straně 26.
6

Za Botanicus vás zdraví,
Dana a Jan Hradečtí

7
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MÝDLO – HRA A POSEDLOST
Ryba řvoucí vstupuje
do koupelny
Naši kosmetiku nemusíte nacházet jen na pultech prodejen,
ale mýdla Botanicus jsou nyní také aktéry zajímavého uměleckého
projektu performance, za nímž stojí občanské sdružení Ryba řvoucí.
Performanci jste měli možnost vidět na jaře letošního roku
v pražském divadle Alfred ve dvoře.
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Koupelny jsou dlouhodobý projekt, kterému se
Ryba řvoucí věnuje od října 2009. Zpočátku se
jednalo především o performance v koupelnách
soukromých bytů, kterých vzniklo více než deset
v Čechách (Praha, Litoměřice, Hradec Králové) a ve
Francii (Paříž, Nantes, Bordeaux). Performance byly
realizovány jako studie jednotlivých témat, která
se spojují s koupelnou jako intimním prostorem.
Kromě zmíněných performancí vznikla také řada
výtvarných objektů, textů, písní a kostýmů, jež se
s tématikou koupelen volně pojí.

a studu, téma masky a kostýmu (koupelna jako
místo, kde se každodenně maskují a kostýmují),
ale i postavení diváka a performera... „Koupelnami
se průběžně zabýváme už od listopadu 2009 v
Čechách a ve Francii. Projekt má podobu čistě
výtvarnou (instalace a objekty), literární (poezie),
hudební (kapela hrající výhradně v koupelnách
a „na koupelnu“), ale nejčastěji performativní
(výtvarně-divadelní akce přímo v prostoru koupelen
soukromých bytů),“ říká Tereza Benešová, scénografka a performerka skupiny.

jeho podobách, a přitom neztratit charakteristický
pocit intimity, který k místu neodlučitelně patří.
Divák se tedy někdy dívá jako voyer skrze dírky v
závěsu sprchového koutu, nebo je s performerem

Koupelna je velmi specifický prostor. Svým
využitím, vybavením, historií, atmosférou. V
podání souboru Ryba řvoucí je koupelna výchozím
bodem - materiálem i tématem. Využívá možností
koupelny jako prostoru, zajímá je téma intimity

Vstupte do koupelny

sám v malé koupelničce a prožívá velice blízké
osobní setkání. Jindy se skryjeme do tmy, kde si
lidé nevidí do tváře a jejich imaginaci a představivost otevíráme minimalistickým použítím světla
a zvuku. Pracujeme však i s naprostým opakem

„Hledáme cestu jak nabídnout v rámci přibližně
dvaceti až třiceti minutových performance divákovi
v koupelně potenciál tohoto prostoru v mnoha

„Do koupelny ani
do hlavy mi nikdo
nevidí.“
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„Koupelna a harmonika se spoustou zašmodrchaných
prádelních šňůr se spojují a vzniká zvláštní, organický
svět mluvících ručníků, tančícího mýdla
a zpívajících froté žínek.“

splnit její přání – vdát se. Vrací se ke
kořenům vlastní kultury. Fakta zkreslená
vlastními představami. Absurdita.
Nadsázka. Pohnutá, extremní představa o spiritualitě. Šílenství. Kombinace
soudobého interiéru koupelny, přírodních
materiálů (ořechy, bobule, kořeny,
jelenice, šišky, med…) a svatebních
symbolů. Voda a oheň. Obdarovávání
kohout(k)a , ze kterého teče životodárná
voda, vaření elixíru lásky či nápoje zapomnění... tajemství šiškového krále.
Delikátní neděle – Stojtol dětem –
hudba a imaginace

pocitu intimity. Do plně rozsvícené
koupelny pozveme osm až deset lidí.
Koupelna je k prasknutí,“ dodávají autoři
specifických performancí ze souboru
Ryba řvoucí.
Návštěvníci uvnitř hledají svůj prostor,
stejně jako když se po ránu rodina
setká mezi bílými kachličkami a všichni
najednou potřebují místo u umyvadla.
Stejně jako pracujeme s autentickým
prostorem koupelny, využíváme
i autentických materiálů s ní spojené.
Je jich velká škála a jsou pro nás důležitou inspirací. Mohou být nositeli
mnoha asociací a významů. V některých
případech využíváme i kontrastní materiály nepatřícími přirozeně do koupelny
– srst, hlínu, kořeny…

pokračuje i letos. Projekt Koupelny je
tedy flexibilní formou, která je schopna
fungovat v performativní podobě
v koupelnách soukromých bytů, skýtá
ale také možnost uplatnění v interaktivní
tvorbě v rámci veřejných workshopů,
a stejnou měrou obsahuje kapacity pro
realizaci v prostorách divadel.
V rámci koupelnových performancí
vznikla řada témat, mikrosvětů a do nich
zasazených charakterů, které by autoři
chtěli propojit v závěrečném představení.
Jako jeden z prvních projektů, který jsme
se rozhodli takto zpracovat a rozvinout
na divadelní scéně je performance
Mýdlem, která vznikla ve Francii v Nantes
v květnu 2010.
Mýdlo – hra a posedlost

Koupelny performance
Představení Koupelny bylo uvedeno
v divadle Alfréd ve dvoře na podzim 2012
a jako chráněný projekt tohoto divadla

Téma a charakter děje se odvíjí od
zvoleného materiálu a vlastních určených
omezení. Představte si, že jste sami
v koupelně plné mýdla. Nepozorováni

bez společenských pravidel - co se smí, a
co se nesmí - si vytváříme nová pravidla.
Omezení je jen mýdlo, koupelna a lidské
tělo. Představivost bují - koupelna jako
laboratoř, ale i jako posedlost.
Studánka – voda a rituál
Studánky byly vždy považovány za
spirituální magická místa. Jsou s
nimy spojeny různé rituály. Pohané
obětovali u studánek část sklizně pro
lepší úrodu. Podle slovanských pověstí
dokázaly některé studánky předpovídat
budoucnost. Studánka je symbol plodnosti a samozřejmě očisty. Koupelna
se v této peformanci stává zástupným
místem magické studánky. Je to místo
ve městě, v bytě, kde se člověk ocitá v
intimitě, v samotě. Má prostor meditovat.
V bezprostřední blízkosti životodárného
živlu – vodě.
Dívka si představuje, že vodovodní
kohoutek je studánka, která jí pomůže

V koupelně se z každého může stát na
chvíli superstar... Spolu s výtvarníkem
a hamonikářem Draganem Stojčevskim
využívá tato performance koupelnu
a hru na akordeon. Koupelna, performer
a hudební nástroj jsou propojeni
systémem provázků a kladek tak, že

pohyb akordeonu a hudebníka způsobují
reakce v celém prostoru. Tím se koupelna
a harmonika se spoustou zašmodrchaných prádelních šňůr spojují a vzniká
zvláštní, organický svět mluvících ručníků,
tančícího mýdla a zpívajících froté žínek…
Všechno ožívá a komunikuje. Superstar
nebo opilý harmonikář, který usnul
v koupelně a zdá se mu divný sen?
Ve výsledném představení dojde k setkání
výše uvedených témat a charakterů postav, které jsou s nimi spjaty. Dojde
zde jak k jejich vzájemné konfrontaci, tak
ke konfrontaci s diváky. Co stane, když
se stěny koupelen začnou probourávat?
Když se rouška intimity protrhne. Do
koupelny ani do hlavy mi nikdo nevidí.
Uzavřeni příliš sami do sebe ztrácíme
pojem o realitě. Je to, co dělám, když mě
nikdo nevidí, správné? Normální? A co na
to ostatní?

Občanské sdružení Ryba řvoucí vzniklo v roce 2009 jako tvůrčí tým výtvarníků,
hudebníků, produkce a režie se zaměřením na divadelní projekty přesahující hranice
různých druhů umění. Skupina klade důraz na kolektivní způsob tvorby a výtvarný
experiment a své projekty otevírá spolupráci osobám nejen z oblasti umění. V roce
2010 realizovala nonverbální představení Já tady, ty tam (premiéra byla v listopadu
2011 v divadle La Fabrika). V současné době pořádá pravidelný festival alternativní
hudby Listopadové kozelce (Praha – Litomyšl) a sympozium hudby a land artu
Lokálka (Vysoké Mýto – Litomyšl). Aktuálně je hlavní činností Ryby řvoucí tvorba
v rámci projektu Koupelny.
Autoři a účinkující: Sofia Adamová, Tereza Koníčková,
Tereza Benešová, Aneta Šebelková
Light design: Tereza Benešová, Matěj Beneš
Hudba: Michael Cáb, Jan Popelář
www.rybarvouci.cz
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Videogalerie ☛
Foto: František Vlček
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PROJEKT PATCHOULI
díl. I
Indonésky „nilam“ nebo česky „pačuli“ je keř, který roste na
úrodných půdách Acehu, v autonomní oblasti Indonésie, v severním
cípu ostrova Sumatra. Zapojili jsme se do humanitárního projektu
podpory autonomních pěstitelů této rostliny.

Obnova Acehu
Aceh je autonomní oblastí Indonésie nacházející
se v severním cípu ostrova Sumatra. Je to oblast
horská a venkovská a je domovem chráněných
deštných pralesů, tygrů, slonů a orangutanů.
Je bohatá na přírodní zdroje a esenciální oleje.
V sopečné půdě se daří muškátovému oříšku,
patchouli, skořici, hřebíčku a citronele; v oblasti je
také mnoho tropického ovoce a zeleniny. Aceh by
tedy měl být bohatým tropickým rájem, přitom ve
skutečnosti jsou většina obyvatel pěstitelé, kteří
si vydělají jen na svou základní obživu. Bezmála
dvacet procent z nich žije pod hranicí bídy s jedním
dolarem na den (2011). Kombinace ozbrojeného
konfliktu, přírodní katastrofy, nedostatečných
znalostí moderních pěstitelských metod a nedo-
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statek provozního kapitálu ve svém výsledku
omezuje ekonomický vývoj většiny lidí žijících
v Acehu. Více než 30 let bojovalo Hnutí za
svobodný Aceh (GAM) s indonéskou vládou,
přičemž své bojovníky udělalo z obyčejných lidí
a tímto velmi utrpěla ekonomika regionu. Konflikt
skončil 26. prosince 2004, kdy přišlo z Indického
oceánu tsunami a zničilo západní pobřeží Acehu,
zanechalo 220 tisíc mrtvých a zpustošilo obě strany
konfliktu, spolu s běžnou populací.
V posledních osmi letech jsou v Acehu přítomny
snahy o intenzivní rekonstrukci s cílem oblast
zrenovovat. Rekonstruují se budovy, opravují
silnice a lidé se usilovně snaží o obnovení původní
infrastruktury. Lidé už se většinou vzpamatovali z
traumat způsobených tsunami a z větší části také

z konfliktu, ale ekonomické příležitosti zůstávají
stále omezené. Naprostá většina lidí jen s obtížemi
vydělá dost peněz, aby přežili další měsíc, a mají jen
málo možností, jak získat lépe placené zaměstnání.
První síť podniků zpracujících patchouli: KINA
Zástupci KINA v Aceh Selata sbírají olej od pěstitelů,
aby splnili velké objednávky. Jednotliví pěstitelé
mají často jen jeden nebo dva kilogramy oleje,
které v danou dobu mohou prodat. Prodávání
oleje ve větším množství umožňuje sdružení KINA
udržet si vyšší cenu. Pěstitel, který pracuje sám,
může očekávat roční výnos zhruba 400 USD z
malého pole (v závislosti na ceně oleje patchouli na
místním trhu). Nedostatečná znalost moderních
metod pěstování spolu s dlouhým hodnotovým
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Pačule obecná (Pogostemon cablin)
je tropická bylina z čeledi hluchavkovitých, dorůstající výšky okolo 70 cm.
Květy jsou malé, světle růžové-bílé. Rostlina pochází z tropických oblastí Asie
a nyní je rozsáhle pěstována zejména v Číně, Indii, Indonésii, Malajsii, na Filipínách a ve Vietnamu. Vůně pačuli je silná, proto je již používána po staletí
v parfémech. Využívá se k tvorbě vůně také pro výrobky jako papírové ručníky,
prací prostředky, osvěžovače vzduchu a různé vonné tyčinky.
Olej Pačule obecné (Pogostemon cablin) se získává z vysušených fermentovaných listů. Doba, do kdy pačuli na polích vyroste, se pohybuje mezi šesti
a desíti měsíci. Poté se sklízí – listy a stonky se usuší a nakrájí na malé
kousky. Z usušených listů a stonků se vytahuje extrakt parní destilací, čímž
se získá zlatavě zbarvený esenciální olej používaný ve výrobě kosmetiky,
vůní a čisticích prostředků. Aceh byl dříve světovou špičkou ve výrobě pačuli,
nicméně třicet let trvající občanský konflikt a tsunami z roku 2004, které
přišlo z Indického oceánu, se velkou měrou podílely svými negativními vlivy
na produkci esence v tomto regionu. Přestože se odborníci shodují, že vůně,
čistota a obsah alkoholu jsou v pačuli pěstované v Acehu nadprůměrné
kvality, musí průmysl zpracující pačuli v Acehu vzdorovat silné konkurenci
doma i za hranicemi Indonésie. V Acehu spadl světový podíl na produkci
pačuli z původních devadesáti procent na méně než třicet procent.

téma

řetězcem znamenají, že jen málo z mezinárodní
hodnoty patchouli se dostane k pěstitelům. Mezi
pěstiteli a zákazníky je řada až šesti shromažďovatelů patchouli – výnos se pěstitelům odečítá s
každým stupněm. Následkem toho pěstitelé nevidí
přínos v pěstování rostliny. A navíc úrody zdaleka
není maximální možné množství. Kvůli nedostatku
zásob není možné, aby pěstitelé naplnili velké objednávky, a tedy ani zákazníci nemohou spolupracovat
přímo s pěstiteli. Musí spoléhat na tuto řadu shromažďovatelů, aby uspokojili poptávku po patchouli
a cyklus se tak opakuje. Jedinou šancí pěstitelů na

využití opravdové hodnoty jejich úrody patchouli je
jejich spolupráce, která jim dlouhodobě zajistí lepší
cenu tím, že se ustálí produkce, uspokojí se velké
objednávky a zkrátí se hodnotový řetězec. KINA si
dává za cíl zastupovat pěstitele v tomto řetězci a
stát se důvěryhodným partnerem zákazníkům. Síť
KINA nabízí kontrolu kvality a množství, stejně jako
dopravu a různé možnosti smluv pro zákazníky.
Úspěch sdružení KINA zvedne hodnotu výroby
patchouli v Acehu tím, že nynějším pěstitelům
vytvoří vyšší výnosy a více příležitostí k tomu, aby se
shromažďovatelé a ostatní v hodnotovém řetězci

stali pěstiteli a přispěli tak k výrobnímu potenciálu
Acehu.
Botanicus & Caritas Česká republika (CCR)
V rámci spolupráce s Caritas Česká republika (CCR)
jsme se zapojili do projektu podpory pěstování
patchouli na ostrově Aceh. V příštím čísle Světa
Botanicus přineseme druhý díl o tom, jak konkrétně
bude naše spolupráce s českou Charitou při obnově
pěstování patchouli na Acehu probíhat.

Caritas Česká republika (CCR)
je nezisková nevládní organizace se sídlem v Praze, České republice. Je členem sítě katolických charit Caritas Internationalis. CCR působí v Indonésii s cílem nabídnout pěstitelům nové metody a zvýšit kapacity managementu a administrativy
mezi pěstiteli. Usiluje o to, aby se zvýšil příjem chudých pěstitelů a snížila se chudoba díky zavedení opatření pro udržitelný zemědělský management. CCR je v Acehu aktivní již od roku 2005 a je registrována indonéským ministerstvem
sociálních věcí. V roce 2010 CCR obdržela pro Aceh grant od Multi-Donor Fund (MDF), který měl pomoci posílit ekonomické příležitosti pěstitelů patchouli v Acehu.
Aby se přiblížila tomuto cíli, založila Caritas Česká republika výrobní družstva patchouli v Aceh Jaya, Aceh Barat, Aceh
Selatan a Gayo Lues. Díky projektu bylo rozdáno 34 nerezových destilačních jednotek a každé družstvo dostalo kancelář
a výrobní centrum zvané Nilam Business Center (NBC). Síť čtyř družstev se jmenuje KINA, Koperasi Industri Nilam Aceh,
systém podpory průmyslu zpracujícího pachouli v Acehu.
www.charita.cz
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ZAHRADA BOTANICUS
Zahrady jedlých rostlin
„Květiny vždy lidem pomáhají, dělají je šťastnějšími a vstřícnějšími;
jsou slunečním svitem, jídlem a potravou pro duši.“
Luther Burbank, americký botanik a šlechtitel rostlin

Krásná a příjemná, druhově pestrá zahrada plná
vůní a barev různých rostlin, poletující motýli
a zpěv ptáků, místo pro relaxaci a osvěžení duše.
Zahrada, která lahodí nejen oku, ale i našim
chuťovým pohárkům. Takové místo, kde se
cítíme dobře nejen my, ale také rostliny a živočichové zahradu obývající. Právě taková představa
nás vedla k myšlence vytvoření Zahrady jedlých
rostlin. Při její tvorbě jsme se nechali inspirovat
samotnou přírodou; přirozeností a lehkostí
procesů, jež v ní probíhají. V designu jsou využity
některé principy permakultury (styl vytváření
a obhospodařování zahrad a veškerého prostředí,
ve kterém člověk žije, způsobem, který je trvale
udržitelný). Cílem je udržení a zvýšení půdní
úrodnosti bez použití chemických prostředků
a vytvoření harmonické, druhově rozmanité
a pohledné zahrady s minimální údržbou.
Zahrada jedlých rostlin navazuje na Zeleninovou
zahradu a vyúsťuje na rozcestí spojující Orien-
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tální zahradu a výběh pro hospodářská zvířata.
S ostatními částmi zahrad ji propojuje pás volně
rostoucích živých plotů, které svou druhově
rozmanitou skladbou poskytují útočiště mnoha
živočichům a jsou tak významnými biokoridory.
Zahrada je neformální, navržena v nepravidelných tvarech. Část zahrady tvoří sad ovocných
stromků - mišpule velkoplodé (Mespilus germanica
L.) a kdouloně obecné (Cydonia oblonga Miller),
dvou velmi dekorativních malých stromků, které
poskytují plody dobře využitelné na tvorbu
džemů a marmelád.
Pro osázení zahrady jsme vybírali především
původní druhy, druhovou skladbu jsme ale
obohatili také o rostliny nepůvodní, zejména
ty, které se v našich zeměpisných podmínkách
dobře osvědčily. Po zeleném hnojení, které
pokrývalo půdu minulý rok, prokypřilo ji
a obohatilo o humus, zakládáme travnaté cesty
a květnaté loučky. Právě ty představují skvělé

podmínky pro život hmyzu, drobných živočichů
a půdních organismů, které by jinak nebyly
schopné žít samostatně. Abychom již od počátku
podpořili velkou rozmanitost, využili jsme
speciálně namíchané travní směsi, hodící se do
stávajících půdních a klimatických podmínek.
Záhony budou následně osázeny pestrou
skladbou keřů, trvalek a v menší míře také
letniček. Většinu výsadby budou tvořit rostliny
jedlé (celé či jejich části), které budou vysázeny
ve společenstvích, která se vzájemně doplňují
a podporují. Abychom podpořili výskyt čmeláků
a motýlů, snažili jsme se jim nabídnout kvetoucí
rostliny po co nejdelší období v roce a zařadit ty
druhy, které jsou bohatým zdrojem nektaru a
pylu, jako je například měsíček lékařský (Calendula
oﬃcinalis L.) či kopretina bílá (Leucanthemum
vulgare Lamk.).
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seriál

Malá ochutnávka rostlin,
na které se v Zahradě
jedlých rostlin můžete těšit

seriál

zlepšují zrak, zpomalují stárnutí a léčí
játra a ledviny. Mají vysoký obsah
vitamínů řady B, vitamínu C a mnoho
dalších prospěšných látek.

KEŘE
Kustovnice čínská
(Lycium chinense L.)
Keř původem z Asie, Číny, Mongolska
a Tibetu, jehož plody jsou velmi ceněny
v tradiční čínské medicíně. Chutí
se podobají višni či brusince a jsou
prodáváné pod názvem ‚goji‘. Údajně

Temnoplodec černý
(Aronia melanocarpa (Michx.) Elliot)
Keř známý také pod názvem černý jeřáb,
který je velmi nenáročný a jeho jedlé
černé plody obsahují velké množství
cenných látek, například jódu. Jejich
konzumace zlepšuje krevní oběh a
podporuje fyzické i dušení zdraví. Hodí se

i na výrobu kompotů, zavařenin a džemů.
Syrové se dají skladovat až dva měsíce.
Klokoč zpeřený
(Staphylea pinnata L.)
Keř, který je u nás již vzácný, dokonce
chráněný. Jeho tvrdá kulovitá semena
budou jistě znát naše babičky, které
z nich dělaly korále, náramky a růžence.
Bílé květy visí v hroznech na dlouhých
stopkách a plody tvoří zajímavé nafouklé
tobolky, které z keře visí jako vánoční
ozdoby.

TRVALKY
Česnek medvědí (Allium ursinum L.)
Jedna z prvních jarních rostlin, která
začátkem jara vytvoří koberec chutných
česnekových listů. Po dlouhé zimě
je skvělým zdrojem vitamínů, lze jej
používat jako čerstvou bylinu i na tepelné
zpracování. Lze jej přidat do všech
pokrmů, kde se běžně využívá česnek či
pažitka.
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Denivka (Hemerocallis fulva L.)
Rostlina původem z východní Asie, jejíž
stonek nese několik žlutě či oranžově
zbarvených květů, z nichž každý kvete
pouze jediný den. Celá rostlina je jedlá,
využívány jsou však hlavně květy, které se
konzumují v syrovém stavu jako přídavek
do různých salátů, anebo se tepelně
upravují, například obalují v těstíčku či
různě nadívají.

Řebříček obecný
(Achillea millefolium L.)
Naše původní trvalka, která vytváří
krásné květy, zpravidla bílé, existují
však i pestrobarevné kultivary od světle
růžové, fialové až po červenou. Řebříček
odpuzuje některé brouky, mravence
a mouchy. Mladé lístky lze přidávat do
salátů, listy jsou bohaté na minerály
a celá horní nať má léčivé účinky.
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svět rostlin

svět rostlin

OBJEVUJEME SVĚT ROSTLIN
s Danou Hradeckou
Třapatka nachová
(Echinacea purpurea (L.) Moench)
Čeleď: hvězdnicovité (Asteraceae)
či složnokvěté (Compositae)
Charakteristika: vytrvalá, až 1 m vysoká
bylina s přímou, drsně chlupatou lodyhou. Listy řapíkaté, drsně chlupaté, na
okraji pilovité, vejčité. Květy uspořádány
do úboru, jazykovité květy nachové
barvy, trubkovité hnědé. Z květů vyčnívají
pichlavé plevky, od kterých je odvozen název rostliny (echinátus znamená
ježatý).
Původ: severní Amerika. Existuje asi 10
druhů, z nichž nejvyužívanější v medicíně
je právě Echinacea purpurea.
Historie: Třapatka je pro své blahodárné účinky známa již po stovky let.
Původně ji používali Indiáni, kteří odvary
z jejího kořene přikládali na různé rány,
při bodnutí hmyzem a také při uštknutí
hady. Odvar využívali také při bolestech
zubů. Třapatku považovali za posvátnou
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rostlinu a používali ji jako lék pro většinu
obtíží. Rostlina si vysloužila řadu místních jmen, například ‚červená slunečnice‘.
Německý lékař Dr. Meyer, který se věnoval zkoumání účinků třapatky, ji v roce
1870 použil do patentovaného čističe
krve proti hadímu uštknutí a zasloužil se
velkou mírou o její propagaci. V současné
době patří mezi nejznámější a nejpoužívanější léčivé byliny.
Pěstování: nenáročná rostlina, které
vyhovuje chudší, dobře propustná,
kamenitá, mírně kyselá půda. Dařit se jí
bude na slunném stanovišti. Množit ji lze
semeny, dělením trsů a také kořenovými
řízky. Pěstuje se v několika odrůdách,
které se liší barvou květů (od purpurové
až po bílou).
Použití: využívá se kořen, květ, lodyha a list,
v největší míře kořen. Ten obsahuje nejvíce
aktivních látek. Získává se na podzim, po
utvoření semen, z 3-4 letých rostlin. Obsa-

huje estery mastných kyselin, polysacharidy,
třísloviny a jiné účinné látky. Je prokázáno,
že zvyšuje odolnosti proti infekcím, zejména
proti chřipce. Díky přítomnosti echinakosidu, který je jakýmsi přírodním antibiotikem, má třapatka schopnost nejen zvýšit
obranyschopnost organismu, ale také ničit
celou řadu bakterií, virů a plísní. Její účinek je
poměrně krátkodobý, proto je dobré echinaceu dávkovat několikrát denně. Pomáhá
také při chronických zánětech kloubů a
močových cest, čistí krev a mízní systém.
Zevně ji lze využít také na kožní exémy a
lupenku, bércové vředy
a proleženiny.
Zajímavost: Echinacea obsahuje látku,
která pálí na rtech a na jazyku, užívá-li
se v tekuté formě. Právě tato vlastnost je
známkou toho, že jste koupili kvalitní přípravek. Zajímavé také je, že při onemocněních provázených vysokou horečkou, je
prakticky neúčinná.
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oleje
Verbena citronová
Aloysia triphylla
Čeleď: Verbenaceae – sporýšovité
Všeobecný popis: hezký opadavý keř
dorůstající až do výšky 5 metrů s jemnými, světle zelenými kopinatými listy,
které vyrůstající po třech nebo čtyřech
přeslenech. Má drobné, světle fialové
květy se čtyřmi lístky. Často jsou pěstovány jako okrasné keře v zahradě.
Původ: pochází z Chile a Argentiny; pěstuje se i v oblasti Střeodzemí – Francie,
Tunisko, Alžírsko, ale také v Keni a Číně.
Olej je produkován zejména ve Francii a
Jižní Africe.
Ostatní odrůdy: olej z verbeny citronové
nelze zaměňovat s olejem z tzv. ‚španělské verbeny‘ nebo ‚Verbena‘ olejem
(Thymus hiamalis); neměla by být rovněž
zaměňována ani s rostlinou ‚verveine sporýš lékařský‘ (Verbena oﬃcinalis). K této
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záměně dochází často z důvodu toho, že
francouzský název pro verbenu je ‚verveine‘ (Verveine citronelle, Verveine odorante).
Tradiční medicína: použití citronové
verbeny je velmi podobné použití máty,
pomerančových květů a meduňky. Je
vhodný zejména při zažívacích potížích
způsobených nervovým napětím. Sušené
listy se také používají k přípravě povzbuzujícího čaje.
Účinky: antiseptický, proti křečím, proti
nadýmání, podporuje trávení, proti
horečce, uklidňující.
Extrakce: esenciální olej se získává destilací z čerstvě sklizených celých rostlin.

květinovu vůní. Dobře se mísí s neroli,
palmarosou, olibanem, elemi, citrónem
a dalšími citrusy.
Základní složky: citral (30-35 procent),
nerol, geraniol a mnoho dalších.
Bezpečnostní data: vzhledem k vysokému obsahu citralu může u některých
osob vyvolat alergickou reakci.
Použití v aromaterapii:
Trávicí ústrojí: křeče, poruchy trávení,
přetížení jater
Nervový systém: pocity úzkosti, nespavost, nervové napětí, stres
Ostatní použití: používá se zejména do
parfémů a kolínských vod

Charakteristika: světle olivová až žlutá
tekutina se sladkou, svěží, citrusovou,
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téma

Vetiver
Vetiveria zizanoides
Čeleď: Poaceae - lipnicovité
Všeobecný popis: jedná se o vytrvalou
tropickou trávu, s dlouhými špicatými
listy, rostoucí v trsech. Podzemní část
této rostliny tvoří husté chomáče vlasových kořínků.
Původ: pochází z jižní Indie, Indonésie a
Srí Lanky. Pěstuje se také na Filipínách,
Komorských ostrovech, v Japonsku,
západní Africe a Jižní Americe. Olej je
produkován zejména na Jávě a Haiti;
někdy je také destilován Evropě a Spojených státech amerických.
Ostatní odrůdy: k botanicky příbuzným
rostlinám patří citronová tráva, citronella
a litsea cubeba.
Tradiční medicína: v Orientu se vlasové
kořínky díky své jemné vůni používají
již od pradávna. Místní je používají při
ochraně domácích zvířat proti hmyzu a
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vlákna z travnaté části se tkají do aromatických rohoží. V Indii se pak pěstuje
hlavně jako ochrana proti erozi půdy v
období tropických dešťů.

Základní složky: vetiverol, vitivone, terpeny a mnoho dalších

Účinky: antiseptický, proti křečím, uklidňující (nervový systém), povzbuzující
(krevní oběh, tvorba červených krvinek),
posilující.

Použití v aromaterapii:
Pokožka: akné, řezné ranky, mastná
pokožka, poranění
Pohybové ústrojí (svaly a klouby):
artritida, bolest svalů, revmatismus,
naraženiny.
Nervový systém: vyčerpání, deprese,
nespavost, nervové napětí – Vetiver je
velmi uklidňující, jedná se tak o opravdu
ceněnou složku masážních a koupelových přípravků.

Extrakce: esenciální olej se získává parní
destilací z kořenů a vlasových kořínků
– umytých, nasekaných, usušených a
namočených.
Charakteristika: tmavě hnědý nebo
jantarově žlutý vazký olej s kořeněnou,
dřevitou vůní. Barva a vůně oleje závisí
na oblasti, ze které rostlina pochází –
Angola například produkuje olej světlé
barvy s vůní dřeva. Dobře se mísí se santalovým dřevem, růží, fialkou, jasmínem,
patchouli, levandulí, šalvějí, mimózou,
kasií a ylang ylangem.

Bezpečnostní data: netoxický, nedráždivý

Ostatní použití: používá se jako fixační
a vonící složka do mýdel, kosmetiky a
parfémů. Olej se používá do potravinářských konzervačních prostředků.
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ŘEMESLA V
HISTORICKÉM CENTRU
Knihtisk
Knihtisk je způsob mechanického rozmnožování textu nebo obrazu
vytvářející identické kopie tiskem z výšky. Počátky jeho masového
používání k tisku knih spadají na přelom let 1447/1448 a jsou
spojeny s osobou Johanna Gutenberga.

V tiskárně v našem Historickém centru je tiskařský
lis, který je replikou lisu Johanna Gutenberga
z 15. století, tedy prvního tiskařského lisu. Jeho
nejvýznamnějším objevem byla technologie
odlévání písmen, která umožňovala sériovou
výrobu tvarově shodných písmen. Písmorytec
nejprve vyryl zrcadlově obrácený obraz písmene –
patrici. Otiskem do měkčího kovu vznikla matrice.
Ta se vložila do licího strojku a zalila liteřinou
(slitina olova, cínu a dalších kovů). Tak vznikl malý
hranolek s jedním písmenem. Z písmen se potom
do dřevěné sazebnice poskládala celá sazba, tedy
budoucí stránka textu. Sazebnice se sazbou se
připevnila na tiskovou desku lisu, povrch písmen
se potřel tiskařskou černí a přiložil se list papíru.
Otáčením tzv. bidla na mohutném šroubovitém
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vřetenu se přitiskla shora tlaková deska. Po otištění
stránky se sazba tzv. rozmetala, tedy písmena se
rozebrala a uložila k dalšímu použití. Potištěné,
rozřezané a poskládané archy byly sešity a knižní
blok byl připraven k prodeji. Na novém majiteli
záleželo, jak si dá knihu svázat. Vázané knihy se
v Praze prodávaly od 80. let 16. století. Vázání
knih prováděli knihaři. Dřevěné nebo lepenkové
desky knihy se potáhly kůží a zdobily slepotiskovým dekorem a kováním. Levnější variantou
bylo použití méně kvalitní kůže nebo se kniha
kůží vůbec nepotáhla a nechaly se jen lepenkové
desky. Před vynálezem knihtisku se knihy opisovaly.
Písařské dílny byly součástí klášterů, později i
univerzit. Kromě písařů v nich pracovali knihvazači
a iluminátoři, kteří knihu opatřovali barevnou

výzdobou. Písaři měli pro svou práci vyhrazenou
zvláštní místnost s psacími pulty, které se nazývaly
scriptoria. Před začátkem psaní nebo opisování
si mnich písař jednotlivé řádky a sloupce naznačil
olůvkem a velikosti řádků a sloupců si odměřoval
kružítkem. K psaní sloužil husí brk, který se namáčel
do inkoustového kalamáře z obráceného kravského
rohu. Vedle tmavých inkoustů užívali mniši při
psaní také barevné inkousty, zejména červené pro
velká písmena. Vzácně psali i zlatými a stříbrnými
inkousty, které byly připraveny z prášků těchto
drahých kovů. Když se písař zmýlil, chybné písmeno
vyškrábal ostrým nožíkem. Vyzkoušejte si psaní
husím brkem nebo vytisknout iniciálku přímo u nás
v Historickém centru řemesel a umění.
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Nová řada
Bio Organic
Botanicus

Otevřeli jsme
nový obchod
v centru Prahy

Představujeme novou řadu bio produktů Bio
Organic Botanicus. Sortiment zahrnuje rostlinná
bio mýdla, tekuté mýdla a koupelové a sprchové
gely s vysokým obsahem přírodních látek a bio
surovin a směsí esenciálních olejů.
V příštím čísle se seznámíte se všemi námi
vyráběnými druhy

V Ungeltu, v samotném historickém centru
Prahy, jsme otevřeli již druhý pražský obchod.
Několik desítek metrů od tradičního obchodu
Botanicus Ungelt je od začátku června
otevřený další obchod. Posílí tak stávající
nabídku našich produktů, jež v centru města
vyhledávají především zahraniční turisté.

Vybírat můžete z několika druhů, například tekuté
mýdlo geranium obsahuje směs esenciálních olejů
gerania, santalového dřeva, palmarosa, kafrovníku,
máty, lemongrass a borovice, dalšími druhy jsou
tekuté mýdlo levandule, máta peprná a yuzu.

Stávající obchod se za roky svého provozu
stal vyhledávaným cílem především asijských
turistů, kteří mají kosmetiku a produkty
Botanicus ve velké oblibě. „Kapacitně jsme se
dostali na hranu našich možností a zároveň
jsme chtěli zachovat odpovídající prodejní
servis i pro české nakupující,“ popisuje hlavní
motiv otevření nového obchodu spolumajitel firmy Botanicus Jan Hradecký. „Tím, že
jsme postupně zredukovali počet našich a
franchisingových obchodů v České republice,
naučili se především turisté využívat náš
obchod v Ungeltu k nákupům při svých

Koupelový a sprchový gel růže obsahuje směs
esenciálních olejů palmarosa, gerania, kafrovníku,
hřebíčku, lemongrass, růže a borovice, dalšími
druhy k dostání jsou koupelový a sprchový gel
měsíček, pomeranč a neroli. Veškerý sortiment je
možné zakoupit v našich vlastních nebo franchisingových prodejnách.

návštěvách Prahy. Když jsme dostali příležitost
otevřít naproti našemu stávajícímu obchodu
tento druhý, rádi jsme ji využili,“ dodává Jan
Hradecký.
Tento více než 150 metrů velký obchod je
zařízený ve stejném duchu jako ostatní obchody
a naplňuje tradiční cyklus pěstitel – výrobce –
prodejce, kdy jediným sortimentem jsou vlastní
produkty naší značky. Jde o mýdla, kosmetiku,
ale čím dál tím více i vlastní potraviny: oleje,
octy, džemy, medy, chutney atd.
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PROGRAM
HISTORICKÉHO CENTRA
srpen – září 2013
Jako tradičně vás zveme také k nám do Ostré, kde během léta
bude probíhat pestrý program jak ‚velkých‘ sobotních Historických
slavností, tak divadelní, žongléřská a další představení pro děti
i dospělé. Sledujte náš Facebook i webové stránky, kde průběžně
informujeme o všech aktivitách v Ostré.

Velké historické
slavnosti
17. srpna 2013
DEN CIRKUSU, KLAUNŮ
A ŽONGLÉRŮ
Den plný veselých kejklířů a žonglérů s bublinovou show v zahradách.
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14. září 2013
FESTIVAL PIVA A VÍNA

28. září 2013
FESTIVAL SKLIZNĚ

Můžete se těšit na pravou veselici s velkou
spoustou divadelních představení, chmelového moku a jiskrné révy.

Ochutnejte pokrmy z právě dozrávajících
plodů, připravované v těsném sousedství
našich ekologických zahrad.
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program

Sobotní akce
v Historickém centru
3. srpna 2013
TEÁTR VÍTI MARČÍKA

10. srpna 2013
DIVADLO JÁ TO JSEM

24. srpna 2013
DIVADLO JÁ TO JSEM

Víťa Marčík je komediant a klaun v pravém
slova smyslu. S neskrývanou radostí hraje
známé příběhy tak, aby pobavil publikum.
Tuto sobotu k nám zavítá s jednou ze svých
loutkových pohádek, nenechte si ujít jeho
vystoupení.

Oblíbené loutkové divadlo v podání Vítězslava
Marčíka mladšího a Adama Bergera. Nezmeškejte jejich vystoupení v prostorách divadla
Historického centra.

Přijďte tuto srpnovou sobotu shlédnout
tematicky zaměřené pohádky loutkového
divadla Já to jsem. Můžete se těšit na dopolední a odpolední vystoupení.

31. srpna 2013
DIVADLO TRAKAŘ

7. září 2013
DIVADLO KOŇMO

21. září 2013
KOMEDIANTI NA KÁŘE

Divadlo Na Kolečku a Divadlo Trakař jsou
loutková a pouliční divadla, jejichž repertoár je
určený pro diváky všech věkových kategorií.

Soubor neváhá vzít do rukou loutku, prezentovat se v pohybových i výtvarných kreací, či
se vrhnout do spárů pantomimy.

Tuto sobotu k nám zavítá Žonglérské duo
Komedianti na káře. Komedianti na káře je
pouliční scéna dvojice kejklířů a komediantů.
Oba se svou károu naloženou loutkami i
kejklováním objíždějí štace u nás i dále za
hranicemi. Žonglují, hrají pohádky i poučná
představení. Vše pro malé i velké, uvnitř
i venku, nahoře i dole.
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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. Budeme Vás pravidelně informovat o našich
novinkách a zasílat Vám tento časopis. Je to jednoduché: navštivte sekci Klub Botanicus na našich webových stránkách a registrujte se.

