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NA STRANĚ 30 VÁS ZVEME 
DO CENTRA ŘEMESEL, 
KDE CHOVÁME JAK DOMÁCÍ 
PTACTVO, TAK KOZY, OVCE, 
ALE I VČELY.
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Vážení čtenáři 
Světa Botanicus, 

letošní závěrečné číslo našeho časopisu je plné zajímavých témat nejen  
o našich rostlinách a výrobcích.

Zveme vás do Domova Sue Ryder v pražské Michli, který dlouhodobě 
podporujeme. Pečovatelské zařízení, které se stará  
o staré a nemocné lidi, má za sebou dlouhou historii i prokazatelně 
prospěšnou práci, která by určitě neměla ujít vaší pozornosti. Hovořili jsme  
s Matějem Lejsalem, ředitelem Domova Sue Ryder a také vám představíme 
zajímavý projekt individuální biografie klienta, který zde spustili proto,  
aby pomáhal starým lidem s orientaci v životě.

Na dalších stránkách pak najdete například článek o smrcích a borovicích  
v našich zahradách, představíme novou řadu aromaterapeutických mýdel  
a pozveme vás do Centra řemesel, kde chováme jak domácí ptactvo,  
tak kozy, ovce, ale i včely. Přejeme vám příjemné čtení.

Dana a Jan Hradečtí 

ÚVOD

ZAHRADY A CENTRUM 
ŘEMESEL PRO VÁS OPĚT 
OTEVŘEME NA KONCI 
DUBNA 2016.
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„FASCINUJE MNE 
MOŽNOST TVAROVAT 
STATISÍCE LET STAROU 
HMOTU, ZE KTERÉ 
JE STVOŘENA ZEMĚ 
A VESMÍR.“

DOMOV SUE RYDER
ŠANCE PRO DŮSTOJNÉ STÁŘÍ

JEDNÍM Z PROJEKTŮ, KTERÉ DLOUHODOBĚ A RÁDI 
PODPORUJEME, JE DOMOV SUE RYDER V PRAŽSKÉ MICHLI. 
DOMOV SUE RYDER JE NESTÁTNÍ NEZISKOVÁ ORGANIZACE, 
JEŽ POSKYTUJE SOCIÁLNÍ SLUŽBU SENIORŮM.

Za pět let, tedy v roce 2020 bude  
v Praze žít 22% lidí starších 65 let. 
Praha má nejvyšší počet seniorů  
v České republice již nyní. Staří lidé 
jsou na okraji zájmu jak společnosti, 
tak většiny dárců. Domov Sue Ryder 
své služby laické i odborné veřejnosti 
nabízí již 16 let, není to jenom domov 
pro seniory, ale umí nabídnout řešení 
v různých etapách stáří – od dopro-
vodu osamělého seniora na každo-
denní procházce se psem v místě jeho 

bydliště až po důstojnou paliativní 
péči trvale ležícím klientům v posled-
ních fázích života.

Domov Sue Ryder má pestrou histo-
rii, která začíná založením Sdružení 
Sue Ryder a rozsáhlou rekonstrukci 
Michelského dvora. V současné době 
nabízí Domov široké spektrum služeb 
nejen pro seniory. Neoddělitelnou 
součástí Domova jsou dobročinné 
obchody, restaurace, aktivity  

v Michelském dvoře i činnost fundra-
singového oddělení, bez jehož práce 
by Domov nemohl existovat. Zaklada-
telem Domova je Sdružení Sue Ryder, 
které bylo registrováno už v roce 
1994 s cílem podpořit úsilí meziná-
rodní Nadace Sue Ryder a vybudovat 
v Praze Domov Sue Ryder. Sdružení 
podporovalo projekt nejen finančně  
a materiálně, ale zejména dobrovol-
nickou prací.
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„JSME TU PRO SENIORY  
A JEJICH RODINY. DOKÁŽEME 
PORADIT A POMOCI VE 
CHVÍLÍCH, KDY STÁŘÍ 
ZAČÍNÁ PŘINÁŠET STAROSTI. 
POZNÁNÍM TOHO, JAK 
ČLOVĚK ŽIL, NÁM UMOŽŇUJE 
NABÍDNOUT TU NEJLEPŠÍ 
MOŽNOU PÉČI.“ 
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ROZHOVOR S MATĚJEM LEJSALEM, 
ředitelem Domova Sue Ryder 

Pokud hovoříme o komplexní péči  
o seni ory, co si máme pod tímto termínem 
představit?
Komplexnost v našem pojetí péče znamená, 
že chceme umožnit prožít důstojné stáří 
nejen seniorům, ale zároveň chceme usnadnit 
toto období také jejich blízkým. Tak jako není 
lehké pro člověka samého přijmout stáří své, 
často je zneklidňující a stísňující přijmout fakt, 
že náš blízký a milovaný člověk stárne, ubývá 
mu sil, energie, zhoršují se jeho zdravotní 
problémy…. Nechceme tedy pouze pečovat 
o seniory, chceme provázet je i jejich blízké 
obdobím stárnutí a často zdravotních a soci-
álních problémů s tím spojených. Nedílnou 

součástí tohoto provázení je osvěta a pora-
denství jak pro seniory, tak pro jejich blízké. 
Můžeme jim pomoci při formulaci potřeb  
a nabídnutí možností pro jejich uspoko-
jení, aby rozhodování, jak dál, probíhalo pro 
samotného seniora, tak pečující rodinu v klidu 
a s dostatkem informací. Dnes by měla být již 
samozřejmostí péče profesionální, efektivní  
a důstojná, zároveň by měla uspokojovat 
celou škálu potřeb – fyzických, sociálních, 
psychických ale také například spirituálních.

Kam by měl rozvoj těchto terénních  
a individualizovaných služeb v budouc-
nosti směřovat?
Domnívám se, že v budoucnosti bude těžiště 
služeb v péči poskytované v domácnosti seni-
ora. Lidé začnou již v předdůchodovém věku, 

dokud jsou ještě ekonomicky aktivní, uva-
žovat o svých potřebách ve stáří. Začnou se 
více zajímat o služby, které budou dostupné 
v okolí jejich bydliště. Začnou více uvažovat 
o změnách, které bude třeba udělat, aby byli 
na stáří připraveni a aby mohli být v případě 
nutnosti lépe „obslouženi“. Mohou to být 
například úpravy v bytě, aby byl více přátelský 
k jejich budoucím potřebám na bezbariérové 
bydlení. Bude stále více růst potřeba asis-
tenčních služeb, tedy jakéhosi koordinátora 
či průvodce pro další návaznou péči. Trend 
bude jistě v individualizaci služeb, tedy služeb 
„šitých na míru“. Pomoci rodině zorganizo-
vat péči vůči potřebám konkrétního seniora. 
Senior by měl být v centru s kruhy podpory 
služeb okolo něj. Je neefektivní poskytovat 
paušální služby.

TÉMA
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Zveme vás na Vánoční jarmark 2015
Sobota 28. listopadu 2015 od 10.00 do 18.00 hod.

Vnitřní a venkovní areál Domova Sue Ryder, Michelská 1/7, Praha 4, Vstup volný.
Přijďte se vánočně naladit na tradiční jarmark v Michelském dvoře, nakoupit svým blízkým 
pod stromeček, pochutnat si na dobrotách, společně rozsvítit vánoční strom. Svojí účastí  
a nákupy navíc podpoříte péči o seniory v Domově Sue Ryder.

I VY MŮŽETE PODPOŘIT
DOMOV SUE RYDER 

Přispějte finančním darem na důstojnou péči  
o seniory. Více o možnostech pomoci najdete  
na www.sue-ryder.cz v sekci 
Jak nám můžete pomoci.



Je kvalitní péče pouze o penězích? Často 
je kritizovaná péče v léčebnách dlouho-
době nemocných. Myslíte, že je to hlavně 
jejich nedostatečným financováním  
a nízkými stavy personálu?
Kvalitní dlouhodobá péče, zvlášť na lůž-
kách, není levná. Pokud jde o peníze a jejich 
dostatek nebo nedostatek, je možné uplat-
ňovat dva přístupy. Zaprvé: Mám jasnou 
představu, jakou péči chci provozovat  
a hledám na ní zdroje. Druhý možný přístup 
je, že vycházím z rozpočtu a jeho limitů  
a snažím se ho co nejlépe využít. Pro vedení 
Domova Sue Ryder byla vždy prioritou první 
varianta. Pokud jde o druhou část otázky, ze 
zásady nekritizuji paušálně jednotlivé druhy 
sociálních či zdravotně – sociálních služeb. 
Velmi záleží na systému jejich organizace 
a na managementu, čeho chce dosáhnout. 
Znám léčebny dlouhodobě nemocných, 
které i s omezenými finančními prostředky 
dělají více, než je obvyklé a mají služby na 
slušné úrovni. Jejich vedení spolupracuje  
s rodinami, s dobrovolníky, ptá se na jejich 
názory, zjišťuje spokojenost svých klientů  

či pacientů. Tady vždy platí, a ne jinak je 
tomu i v Domově Sue Ryder, že kdo se ptá, 
ten se také dozví. Velmi často je to pozitivní, 
a to potěší. Ale unést je nutné i kritiku za 
nedostatky. Ty nedostatky je pak třeba také 
odstranit. Ten, kdo naslouchá, musí být také 
připraven řešit konflikty, napravovat – a to 
není moc pohodlné.

Jaké má plány Domov Sue Ryder  
do budoucnosti?
Chceme poskytovat skvělé služby. Potře-
bujeme rozvíjet svoji odbornost a současně 
umět naslouchat potřebám a očekáváním 
našich klientů. Skvělé služby jsou takové,  
o kterých to řeknou naši klienti.
Rádi bychom se o své zkušenosti dělili  
s ostatními – jako místo praxí pro budoucí 
profesionály, pořádáním školení a odbor-
ných setkání s kolegy z praxe. Platí, že štěstí 
přeje připraveným – rozvíjíme poradenství 
a zprostředkování kontaktů na další služby. 
A chystáme sobě a veřejnosti dárek k blíží-
címu se dvacátému výročí provozu Domova 
v roce 2018.
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PROJEKT 'CESTA ŽIVOTEM' 
JAK U NÁS PRACUJEME  
S PSYCHOBIOGRAFICKÝM  
MODELEM PÉČE

Podstatou je snaha o zajištění a respektování 
takových podmínek a způsobu života, který 
byl v daném období života pro klienta „nor-
mální“ a na tyto úseky života zaměřit detailně 
jeho pozornost a jeho emoční prožívání. 
Klient s demencí tím získává opětovně ztra-
cený pocit bezpečí a generační sounáležitosti. 
Ve větší míře je zachována vlastní orientace 
osobou, časem i místem.

Tento model péče také velice úzce souvisí  
a navazuje na prvky bazální stimulace, které 
se již v každodenní práci pečovatelů  

v Domově pro seniory uplatňují. „Psychobio-
grafický model péče a práci na jeho zavedení 
vnímáme jako přirozené pokračování a roz-
šíření našich aktivit směřujících k maximálně 
spokojenému klientovi a jeho okolí s posky-
tovanou péčí v Domově. Model je založen na 
provázanosti a úzké spolupráci všech zainte-
resovaných pracovníků, podílejících se na péči 
o seniory.
Chceme více pochopit osobnost klienta, 
dokázat rozpohybovat jeho duši, a následně 
tím pomoci jeho tělu,“ říká Matěj Lejsal, ředitel 
Domova Sue Ryder.
V tomto projektu už máme hodně za sebou: 
upravujeme prostředí Domova tak, aby se 
klienti cítili 'jako doma'. Pro jejich snadnější 
orientaci vybavujeme společné prostory  
a chodby dobovými prvky a tím zvyšujeme 
jejich pocit bezpečí a jistoty. V současné době 

zpracováváme biografie našich klientů  
a učíme se využívat postupy psychobiografic-
kého modelu péče. Je před námi dlouhá cesta, 
ale již teď víme, že tato forma práce je velmi 
přínosná pro naše klienty i pro nás pracující  
v Domově Sue Ryder. 

V péči o klienta je také nutné pracovat s prin-
cipem normality doby. Ten se vypočítá přič-
tením 25 k roku narození (25 je počet let, kdy 
člověk dosáhne vrcholu svého vývoje, nejvíce 
a nejdéle si z tohoto období pamatuje). Vypo-
čítali jsme princip normality doby u klientů na 
jednotlivých odděleních. Vyšel nám rok 1948, 
1951, 1958. Nyní shromažďují týmy na všech 
odděleních informace, které byly typické pro 
tato období a které nám pomohou pochopit  
a poznat dobu daných let.  

TÉMA
DOMOV SUE RYDER 
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Snad každý ví, že smrk ztepilý patří  
k našim domácím dřevinám, za při-
pomenutí ale určitě stojí, že smrků 
na světě roste kolem padesáti růz-
ných druhů. Kromě našeho smrku se 
u nás pěstuje i Picea glauca, mariana, 
omorika a pungens, okrajově i další 
druhy. Kromě nich se dá vybírat z vel-
kého množství kultivarů a také čes-
kých specialit, čarověníků. Smrky snáší 
sucho, ale našemu domácímu smrku 
ztepilému nedělá dobře horko jižních 
oblastí republiky.

Charakteristika: Stálezelená dřevina 
dorůstající výšky až 50 m, s rovným 
kmenem, kuželovitou korunou a vět-
vemi v pravidelných přeslenech, mírně 
převisajícími. Kořenový systém je 
rozložený pouze mělce pod povrchem, 
proto ve větrných polohách může 
trpět vývraty. Jehlice jsou 10–25 mm 

dlouhé, na průřezu čtyřhranné a na 
konci zašpičatělé. Květenství jsou šišti-
covitá, žluté samčí šištice vyrůstají  
v paždích jehlic na loňských větévkách, 
načervenalé samičí vyrůstají na konci 
letorostů v horních patrech koruny. 
Původně rostou směrem nahoru, ale 
ještě před opylením se mění na převis-
lé. Šišky jsou podlouhlé, nerozpadavé.

Taxonomie: Problematika taxono-
mického rozdělení smrků je velmi 
složitá. Některé kultivary mají nejasný 
původ, nebo jsou jejich pojmenování 
nepřesná. Často se jedná o čarověníky, 
kdy místo nálezu (lokalizace) se vžije 
jako pojmenování kultivaru. Častým 
omylem bývá neznalost, nebo nejasný 
původ daného kultivaru a tím zjedno-
dušení jeho pojmenování. 

SMRK ZTEPILÝ
(Picea abies L.)
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Vůně borového dřeva je něčím neopakova-
telným. Stejně tak i četné množství kultivarů, 
patřících do několika druhů, které se z celkové 
stovky u nás dají pěstovat. K našim domácím 
druhům patří mimo borovice lesní také blatka 
a kleč. Jinak se borovice dají skvěle zaštipovat 
k dosažení kompaktního růstu. Takto může-
me na zahradě pěstovat i vzrůstnější druhy. 
Druhou možností je použít kompaktní, poma-
lu rostoucí kultivary, kterých se dnes dá se-
hnat celá škála. Všechny borovice mají raději 
propustné půdy. 

Charakteristika: Stálezelený, až 40 metrů 
vysoký, jehličnatý strom dožívající se věku až  
350 let. S brázditou, červenooranžovou a še-
davou borkou. Jehlice po dvou, tuhé, špičaté, 
do 8 cm dlouhé a do 2 mm široké, opadávají 
po 2 až 3 letech. Samčí šištice nahloučeny na 
konci mladých letorostů, vejcovité, 4 až 8 mm 
dlouhé, světle žluté, samičí po 1 až 2, vzpříme-
né, 5 až 6 mm dlouhé, růžové, tmavě červené 
nebo fialové. Šišky na krátkých stopkách, na 
podzim se stáčejí směrem dolů, zprvu zelené, 
za zralosti dřevnatějící. Semena dozrávají na 
jaře třetího roku, kdy se šiška otvírá a po vy-
semenění vcelku opadává, tento cyklus  
se opakuje každých 3 až 5 let. 

Vybrané kultivary:
'ALBYNS' – poléhavá
Vzrůst zakrsle keřovitý, poléhavý, výška až  

0,3 metru a šířka 2,5 metru, větve po zemi 
rozprostřené, jehlice šedozelené až modrobílé, 
výrazné. Vhodná do skalek, na střešní zahra-
dy, na kmínku je to i zajímavá solitera. Pochá-
zí z USA.

'FASTIGIATA' – sloupovitá
Vzrůst strnule a úzce sloupovitý. Kmen pro-
chází až do špičky koruny. Roste pomalu. Výš-
ka 0,8–1 metru, šířka asi 1,2 metru. Jehlice po 
dvou, poněkud tlustší, tuhé, šedavě modro-
zelené. Šišky malé, vejčité. Na půdu i vlhkost 
je minimálně náročná. Optimální jsou hlubší, 
vzdušné půdy. Nesnáší přesolení. 

'GLOBOSA VIRIDIS' – zakrslá kulovitá
Vzrůst zakrslý, v mládí nepravidelně kulovitý, 
později více do výšky klenutě protáhlý. Větve 
a výhony hustě uspořádané. Výška 1–2,8 m, 
šířka 1,5–1,8 metru. Jehlice po dvou. Jeden ze 
starších, ale stále zajímavých a krásných kulti-
varů. Vhodná do menších výsadeb, alpin nebo 
vřesovišť. 

'REPANDENS' – plazivá
Vzrůst plochý do šířky, roční přírůstek je ko-
lem 10 cm. Dorůstá výšky 1 metru při šířce ko-
lem 1,3–1,5 m. Jehlice mají sivozelenou barvu  
a délku 5–8 cm. 

'VIRIDIS COMPACTA' – kuželovitá 
Vzrůst kompaktně kuželovitý, může dosáh-

nout velikosti malého stromku. Jednoleté 
výhony jsou žlutozelené, jehlice pokroucené, 
4–8 cm dlouhé a tuhé, leskle tmavozelené. 

'WATERERI' – Watererova
Vzrůst v mládí široce kuželovitý, později ne-
pravidelně uzavřený a ve stáří až deštníkovitý. 
Kmínky a větve červenohnědé. Výška 3–5 m, 
šířka 5–6 metru. Jehlice šedomodré. Krásná 
solitera. 

BOROVICE LESNÍ 
(Pinus sylvestris L.)
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Vybrané kultivary:

'CUPRESSINA' – sloupovitý
Strom 12–20 metrů vysoký, koruna široce 
sloupovitá, větve kolmo vystoupavé, hustě 
uspořádané, větvičky krátké, jehlice temně 
zelené, šišky 8–10 cm dlouhé. Miluje zvýše-
nou vzdušnou vlhkost a chladnější polohy. 
Špatně snáší delší vedra a přísušky. Roste  
v každé průměrné zahradní půdě.

'INVERSA' – sloupovitě převisající
Vzrůst převisající, 6–8 metrů vysoký a 2–2,5 
metru široký. Větve a větévky téměř kolmo 
splývající až na zem. Jehlice jsou silnější, leskle 
zelené. Nároky obdobné jako předchozí kulti-
var. Pochází z Anglie.

'LITTLE GEM' – zakrsle kulovitý
Vzrůst zakrslý, široce polokulovitý, uprostřed 
s hnízdovitou prohlubeninou. Výhony tenké, 
hustě uspořádané. Dorůstá velmi poma-
lu. Výška asi 0,6 m, šířka do 1 metru. Jehlice 
krátké, světle zelené. Pěkná solitera.

'MAXWELLII' – Maxwellův
Vzrůst zakrslý, široce kulovitý. Výhony krátké, 
ztlustlé. Jehlice na koncích větévek shlouče-
né, špičaté. Dorůstá pomalu. Výška až 
1 metru, šířka do 2 metru. Kultivar vhodný 
jako solitera i jako půdopokryvná rostlina. 
Pochází z USA.

'NIDIFORMIS' – zakrsle hnízdovitý
Vzrůst zakrslý, polokulovitý s hnízdovitou 
prohlubeninou uprostřed. Špičky výhonů 
lehce dolů ohnuté. Výška asi 1,2 metru, šířka 
kolem 2 metrů. Jehlice v dolních partiích keře 
rozčísnuté. Pochází z Německa.

'REMONTII' – zakrsle kuželovitý
Vzrůst stěsnaně zakrslý, pravidelně kuželo-
vitý. Větve jsou vystoupavé, v ostrém úhlu 
odstávající. Roční přírůstky až 3 cm. Výška  
do 3 metrů. Jehlice světě zelené, krátké. 
Efektní solitera. 
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EXOTICKÉ
SUROVINY

CISTUS ESSENTIAL OIL SPAIN
Cistus ladaniferus var beta maculatus Dun.

PŮVOD
Cist ladanový, známý také jako 
skalní růže, je typický středozemní 
keř dorůstající do výšky až 2 metrů. 
Vyhovují mu především suchá  
a skalnatá místa. Ze tří druhů Cistu 
ladanového je pouze odrůda 'Macu-
latus Dunal' používána v parfumerii. 
Jméno tohoto keře pochází s řec-
kého 'kistè' znamenajícího tobolka  
a vycházejícího z tvaru jeho plodů. 
Cist má dlouhé, větevnaté, lepkavé  
a načernalé stonky, které mu dodá-
vají lesklý vzhled. Z trvale zelených  
a úzkých listů se získává vonná pry-
skyřice zvaná labdanum. 
Květy cistu se začínají objevovat na 
začátku května a rostou ve výšce 
téměř 2 metry, vydrží však bohužel 
pouhý jeden jediný den. Typické pro 
tento druh je jejich velké bílé okvětí, 
které má na spodní části 5 okvětních 
lístků purpurové skvrny. Cistus roste 
převážně ve Španělsku, které je jeho 
hlavním pěstitelem, ale také v Portu-
galsku, na jihu Francie, Itálie, Albánie, 
Řecka a na severu Afriky. 

VZHLED
Žluto – hnědá tekutina

INFORMACE O SKLIZNI
Na polích našeho dodavatele,  

v Almaden de la Plata v blízkosti 
Sevily, jsou mladé listnaté větvičky 
ručně sklízeny pomocí srpů, a to  
v období od června do srpna. Rost-
liny jsou poté ponechány na zemi, 
což umožní opětovný růst v násle-
dujícím roce. Čerstvé mladé větvičky 
jsou následně parně destilovány pro 
výrobu esenciálního oleje.

ESENCIÁLNÍ OLEJ 
Esenciální olej se získává destilací 
párou z listů a větviček. Má teplou  
a sladkou vůni, dobře se pojí s berga-
motem, cypřišem, jalovcem, santalo-
vým dřevem nebo vetiverem.

HISTORIE
Cistus je původem z hornatých 
oblastí středního Orientu. V dřívěj-
ších dobách se využíval především  
v léčitelství.

POUŽITÍ
Cist má antiseptické, antibakteriální  
a deodorační účinky. Pomáhá při 
respiračních problémech, kašli či 
nachlazení. Používá se také při léčbě 
kožních nemocí jako je lupénka, 
akné nebo různé druhy ekzémů. 
Esenciální olej je používán především 
v kosmetice a parfumerii.
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AROMATERAPEUTICKÁ 
MÝDLA  

V TOMTO ČÍSLE NAŠEHO ČASOPISU BYCHOM VÁM 
RÁDI PŘEDSTAVILI NOVÝ DESIGN OBALŮ NA ŘADU 
AROMATERAPEUTICKÝCH MÝDEL. NOVÉ KRABIČKY 
JSOU INSPIROVÁNY JIŽ STÁVAJÍCÍM OBALEM NA 
AROMA MÝDLA Z ŘADY RŮŽE. NYNÍ VÁM V TOMTO 
NOVÉM VZHLEDU UKÁŽEME TAKÉ MÝDLA Z ŘADY 
MĚSÍČKU, LEVANDULE A TEA TREE. POSUĎTE SAMI, 
JESTLI SE TO POVEDLO.

NAŠE
VÝROBKY
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ROSTLINNÁ BIO 
MÝDLA  

TATO MÝDLA OBSAHUJÍCÍ 99 % 
PŘÍRODNÍCH LÁTEK A 83 % BIO SUROVIN 
JSOU Z NAŠÍ LUXUSNÍ ŘADY BIO 
ROSTLINNÝCH MÝDEL. JEDNÁ SE  
O KVALITNÍ, ČISTĚ PŘÍRODNÍ BIO MÝDLA, 
VYVINUTÁ V NAŠICH LABORATOŘÍCH.  
V RECEPTURÁCH POUŽÍVÁME VYBRANÉ 
OLEJE A TUKY, OVĚŘENÉ BIO KOKOSOVÉ 
A PALMOVÉ ROSTLINNÉ OLEJE A ČISTÉ 
ESENCIÁLNÍ OLEJE. NÁMI VYRÁBĚNÁ 
MÝDLA NEOBSAHUJÍ ŽIVOČIŠNÝ TUK. 
VŠECHNY DRUHY JSOU VHODNÉ PRO 
CITLIVOU PLEŤ. PRO VELMI CITLIVOU PLEŤ 
DOPORUČUJEME MÝDLO OZNAČENÉ JAKO 
DĚTSKÉ. PRO ZKLIDŇUJÍCÍ A OBNOVUJÍCÍ 
ÚČINKY A ŠIROKOU OBLIBU JSME DO 
RECEPTUR PĚTI DRUHŮ NAŠICH BIO MÝDEL 
PŘIDALI BAMBUCKÉ MÁSLO, VĚTŠINOU 
VE SMĚSI S DALŠÍMI ROSTLINNÝMI OLEJI, 
ABYCHOM MOHLI NABÍDNOUT MÝDLA 
PRO RŮZNÉ TYPY PLETI. 

V NÁSLEDUJÍCÍCH ŘÁDCÍCH VÁS  
V KRÁTKOSTI S JEDNOTLIVÝMI DRUHY 
SEZNÁMÍME A MOŽNÁ SI I NĚKTERÉ 
VYBERETE.

Bio mýdlo s bambuským máslem  
a švestkovým olejem  
Ideální mýdlo pro jemnou pokožku při péči 
o obličej, ruce a tělo. Obsahuje na vitamíny 
bohatý švestkový olej a směs zklidňujících 
esenciálních olejů bazalky, majoránky  
a japonského citronu. 
Bambucké máslo v kombinaci se švestko-
vým olejem dodává pleti hebkost a poskytuje 
dostatek kyseliny olejové a vitaminu A. 

Bio mýdlo s bambuckým máslem  
a babasu olejem  
Toto mýdlo je vhodné pro vyzrálou pleť při 
péči o ruce a obličej, obsahuje jemný babasu 
olej a směs zklidňujících a regeneračních 
esenciálních olejů heřmánku, frankincense  
a růže.
Babasu olej z ořechů palmy původem  
z Brazílie je relativně novou surovinou, 
vysoce ceněnou pro svou vlastnost rozpouš-
tět se při tělesné teplotě a schopnost dodá-
vat pleti měkkost a zdravý třpyt. V kombinaci 
se zklidňujícím bambuckým máslem a směsí 
esenciálních olejů je mýdlo vhodné zvláště  
pro vyzrálejší typ pleti.

Bio mýdlo s bambuckým máslem  
a moringa olejem  
Mýdlo určené pro péči o unavenou a mast-
nou pleť s obsahem hydratačního a vyživují-
cího moringa oleje doplněného směsí esenci-
álních olejů koriandru, aksamitníku a fenyklu.
Silný účinek bambuckého másla je zesílen 
účinkem oleje ze semen východoafrického 
stromu moringa. Tento olej je bohatý na 
kyselinu olejovou a má nezvykle vysoké 
množství antioxidačních složek, které mají 
ochranný účinek. 

Bio mýdlo s bambuckým máslem  
a levandulí 
Mýdlo vhodné pro všechny typy pleti, obsa-
hující bambucké máslo a směs esenciálních 
olejů, včetně různých druhů levandule. Není 
překvapením, že levandule zůstává všeo-
becně oblíbenou nejen pro svou vůni, ale pře-
devším pro své zklidňující a osvěžující účinky. 
Naše směs esenciálních olejů obsahuje tři 
druhy čisté levandule a je jemně obohacena 
oleji z majoránky a koriandru. Tento druh 
mýdla obsahuje velké množství bambuckého 
másla a je vhodný pro všechny typy pleti.

NAŠE
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Bio mýdlo s mandlovým olejem a růží  
Luxusní mýdlo vhodné pro všechny typy pleti, 
obsahující zjemňující a hydratační mandlový 
olej a směs esenciálních olejů, včetně bulhar-
ské růže Otto a růžového dřeva. Olej extra-
hovaný z mandloně byl oblíben již v minulosti 
pro své četné blahodárné účinky. Jedná se  
o přírodní, velmi účinnou látku s vysokým 
obsahem Omega-6 kyseliny linolové vyživu-
jící pleť. Mýdla s mandlovým olejem účinně 
zjemňují a hydratují pokožku a jsou určena 
především pro péči o pleť obličeje. 

Bio mýdlo s olivovým olejem  
a heřmánkem  
Mýdlo vhodné pro všechny typy pleti,  
zvláště pro její posílení a zjemnění. Olivový 
olej je doplněn směsí esenciálních olejů heř-
mánku římského, heřmánku marockého  
a ylang ylang.
Olivový olej má silné zjemňující účinky a je 
bohatý na kyselinu olejovou. Díky stálosti 

olivového oleje mýdla dlouho vydrží a jsou 
vhodná pro péči o obličej i tělo pro všechny 
typy pleti. 

Dětské bio mýdlo s heřmánkem  
a měsíčkem  
Mýdlo speciálně určené pro péči o citlivou 
dětskou pokožku. Jde o velice jemná, zklid-
ňující, přírodní bio rostlinná mýdla určená 
pro péči o velmi jemnou pokožku. Hedvábně 
jemný olej z palmy babasu je smíchán s bio 
kokosovým a palmovým olejem, obohacen 
rostlinným glycerínem a esenciálními oleji  
z heřmánku římského a měsíčku lékařského. 

Bio mýdlo s bambuckým máslem  
a kukui olejem  
Mýdlo vhodné na suchou, popraskanou  
a citlivou pleť se zjemňujícím olejem kukui 
a směsí osvěžujících a stimulujících esenci-
álních olejů vetiver a bobkového listu. Olej 
z kukui pochází z ořechů stromu, který je 

odnepaměti znám obyvatelům Havajských 
ostrovů pro své příznivé účinky na suchou  
a choulostivou pleť. Je dostatečně jemný pro 
citlivější pleť a v kombinaci se zvláčňujícím 
bambuckým máslem a směsí esenciálních 
olejů tvoří „nevysušující“ mýdlo vhodné pro 
všechny typy pleti.

Bio mýdlo s kakaovým máslem a neroli  
Mýdlo vhodné pro všechny typy pleti  
s obsahem kakaového másla a směsí esen-
ciálních olejů neroli, petitgrain, pomeranče 
a gerania. Máslo získané z pražených semen 
kakaovníku obohacuje a zjemňuje pokožku 
a obohacuje naše bio rostlinné mýdlo o své 
zklidňující účinky. Samotné kakaové máslo 
se v zemích svého původu používá v surové 
formě jako jednoduchá ochrana kůže, těla  
a vlasů. Toto mýdlo je určeno pro každodenní 
použití s dlouhotrvající jemnou vůní vhodné 
pro všechny typy pleti.
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ESENCIÁLNÍ
OLEJE

KAJEPUT 
Melaleuca cajeputi

Čeleď: Myrtaceae – myrtovité

Všeobecný popis: vysoký stálezelený strom, 
dorůstající do výšky až 30 metrů, s tlustými 
špičatými listy a bílými květy. Má velice 
pružný kmen s bílou pórovitou kůrou, která 
se snadno odlupuje. V Malajsii se nazývá 
„caju-puti“, což znamená „bílé dřevo“, vzhle-
dem k barvě jeho dřeva.

Původ: roste v Malajsii, Indonésii, Vietnamu, 
na Jávě a Filipínách, v Austrálii a východní Asii.

Ostatní odrůdy: několik dalších druhů 
Melaleuca se používá k produkci oleje kaje-
put, jako např. M. quinquenervia. 

Tradiční medicína: na Východě je to velice 
vážená surovina, používá se při nachlazení, 
bolestech hlavy, krčních infekcích, bolestech 
zubů, bolestech svalů, revmatismu a kožních 
onemocněních. V západní medicíně se pou-

žívá pouze olej, který je znám tím, že navo-
zuje pocit tepla a zvyšuje tep. Používá se při 
chronickém zánětu hrtanu a bronchitidě, při 
zánětu močového měchýře a revmatismu.

Účinky: mírně analgetický, antimikrobiální, 
antispasmodický, antiseptický, vyvolává 
pocení, proti nadýmání, insekticid. 

Extrakce: esenciální olej se získává parní 
destilací z čerstvých listů a větviček.

Charakteristika: světlá žluto-zelená teku-
tina s pronikavou vůní. V porovnání s euka-
lyptovým olejem je jemnější. 

Základní složky: cineol (14–65 %), terpineol, 
terpinyl acetát, pinen, nerolidol a ostatní.

Bezpečnostní data: netoxický, nedráždivý. 
Podráždění může způsobit pouze ve vysoké 
koncentraci.

Použití v aromaterapii
Pokožka: bodnutí hmyzem, mastná pokožka, 
pupínky.
Pohybové ústrojí (svaly a klouby): artritida, 
revmatismus, svalové bolesti.
Dýchací ústrojí: astma, bronchitida, katar, 
kašel, zánět dutin, bolest v krku.
Genitourinární systém: zánět močového 
měchýře, uretritida, infekce močových cest.
Imunitní systém: nachlazení, chřipka, 
infekční choroby.

Ostatní použití: používá se ve stomatolo-
gii a farmacii jako antiseptikum. Používá se 
do přípravku na odkašlávání, pastilek proti 
bolesti v krku, kloktadel atd. Zároveň se také 
používá jako osvěžovač do mýdel, kosme-
tiky, čisticích prostředků a parfémů. Občas 
nachází své uplatnění i v potravinářství.

ESENCIÁLNÍ
OLEJE
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KANANGA VONNÁ
Cananga odorata

Čeleď: Annonaceae – láhevníkovité 

Všeobecný popis: vysoký tropický strom, 
dorůstající do výšky až 30 metrů, který kvete 
po celý rok. Květy jsou velké, žluté, aromatické 
a v podstatě identické s květy ylang-ylangu. 

Původ: pochází z tropické Asie: Jáva, Malaj-
sie, Filipíny, Moluky.

Ostatní odrůdy: velice úzce příbuzný se 
stromem, který produkuje ylang-ylang olej,                         
C. odorata var. Genuina. Při výrobě parfémů 
je kananga považována za surovinu nižší 
kvality; vzhledem k tomu, že se pěstuje  
v různých oblastech, tak se liší se i jeho kva-
lita. Je těžší a méně jemný než ylang- 
ylang. Nicméně, kananga je již kompletní olej, 
zatímco ylang-ylang se přetváří do několika 
destilátů.

Tradiční medicína: používá se místně na 
infekční onemocnění, jako je například malá-
rie. Její krásné květy se rovněž používají jako 
dekorace.

Účinky: antiseptický, antidepresivum, afrodi-
ziakální, hypotenzní, uklidňující, tonizující.

Extrakce: esenciální olej se získává parní 
destilací z květů.

Charakteristika: zeleno-žlutá až oranžová 
viskózní tekutina se sladkou květinovou vůní. 
Dobře se mísí s břízou, labdanem, neroli, 
jasmínem a orientálními typy.

Základní složky: caryophyllene, benzyl ace-
tát, benzylalkohol, farnesol, terpineol, bor-
neol, geranyl acetát, safrol, linalol a mnoho 
dalších.

Bezpečnostní data: netoxický, nedráždivý, 
možná senzibilizace u osob s citlivou pokožkou.

Použití v aromaterapii
Pokožka: hmyzí bodnutí, parfém, všeobecná 
péče o pokožku.
Nervový systém: úzkost, deprese, nervové 
napětí.

Ostatní použití: používá se jako vůně do 
mýdel, čisticích prostředků, kosmetiky a par-
fémů, zejména těch pánských. Omezeně se 
také využívá v potravinářském průmyslu, a to 
jako příchuť do jídel, alkoholických a nealko-
holických nápojů.

ESENCIÁLNÍ
OLEJE
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SANTALOVÉ DŘEVO
Santalum album

Čeleď: Santalaceae – santálovité 

Všeobecný popis: malý, stálezelený, parazi-
tický strom, dorůstající do výšky 9 m,  
s hnědo-šedým kmenem a mnoha hladkými 
štíhlými větvemi. Má kožovité listy a malé 
růžovo-fialové květy. Strom musí být starý 
přes třicet let, než je připraven na produkci 
santalového oleje.

Původ: pochází z Asie, zejména pak z Indie, Srí 
Lanky, Malajsie, Indonésie a Tchaj-wanu. Indie 
je hlavním producentem esenciálního oleje.

Ostatní odrůdy: australské santalové dřevo 
(S. spicatum nebo Eucarya spicata) produkuje 
velice podobný olej. Takzvané západoindické 
santalové dřevo nebo amyris (Amyris bal-
samifera)je velmi špatná náhražka a nemá 
žádný botanický vztah k východoindickému 
santalovému dřevu.

Tradiční medicína: jedna z nejdéle známých 
surovin přidávaných do parfémů, která se 
používá nepřetržitě nejméně 4000 let. San-
talové dřevo je používáno do kosmetiky  
a parfémů i jako kadidlo a balzamovací 
materiál na celém Východě. Jedná se také  

o velice populární stavební materiál. V čínské 
medicíně se používá při léčbě bolestí žaludku, 
zvracení, cholerických potíží a kožních one-
mocnění. V ajurvédské tradici se používá 
hlavně při infekcích močových a dýchacích 
cest, při akutním i chronickém průjmu. 

Účinky: antidepresivum, antiflogistikum, 
antiseptický, antispazmický, afrodiziakální, 
adstringentní, proti nadýmání, diuretický, 
insekticidní, utišující, tonizující.

Extrakce: esenciální olej se získává vodní 
nebo parní destilací z kořenů a ze dřeva  
z jádra stromu, mletého a sušeného.

Charakteristika: světle žlutá, nazelenalá 
nebo hnědá tekutina s hlubokou, sladkou 
dřevěnou vůní. Dobře se mísí s růží, fial-
kou, hřebíčkem, levandulí, černým pepřem, 
bergamotem, růžovým dřevem, gerániem, 
labdanem, benzoinem, vetiverem, patchouli, 
mimózou, myrhou a jasmínem. 

Základní složky: zhruba 90 procent santalol, 
6 procent seskviterpenové uhlovodíky: san-
ten, teresantol, borneol, santalon a mnoho 
dalších.

Bezpečnostní data: netoxický, nedráždivý.

Použití v aromaterapii
Pokožka: akné, suchá a popraskaná pokožka, 
mastná pleť, hydratační přípravek.
Dýchací ústrojí: bronchitida, kašel, laryngi-
tida, bolest v krku.
Trávicí ústrojí: průjem, žaludeční nevolnost.
Genitourinární systém: zánět močového 
měchýře.
Nervový systém: deprese, nespavost, ner-
vové napětí.

Ostatní použití: dříve se používal jako dez-
infekční prostředek, dnes už se k tomu účelu 
nepoužívá. Ve velké míře slouží jako vonná  
a fixační složka do mýdel, čisticích pro-
středků, kosmetiky a parfémů – zejména 
těch orientálních, kořeněných atd. Často se 
používá při výrobě kadidla. Široké uplatnění 
nachází také v potravinářství.

ESENCIÁLNÍ
OLEJE

ESENCIÁLNÍ
OLEJE

30



32

RECEPTY

RECEPTY
S PŘICHÁZEJÍCÍ ZIMOU JSME PRO VÁS 
NACHYSTALI TŘI RECEPTY. 
DOBROU CHUŤ.

GRATINOVANÉ
BRAMBORY
 
Ingredience:

• 1 kilo malých brambor
• 1 červená cibule
• hrudka másla
• olivový olej
• sůl, pepř
• 100 ml smetany
• 2 bobkové listy
• 2 snítky rozmarýnu
• 100 g parmazánu

Příprava: 
Brambory omyjte, ale neloupejte. Nakrájejte je ručně nebo  
v robotu na tenké plátky. Cibuli oloupejte, rozkrojte napůl  
a nakrájejte ji na tenká půlkolečka. Na plotně rozpalte 
pekáček s kouskem másla a kapkou olivového oleje a přidejte 
brambory a cibuli. Vše osolte, opepřete, promíchejte a přidejte 
bylinky. Vše se krásně rozvoní. Nakonec přilijte smetanu  
a doušek převařené vody, promíchejte. Stáhněte plamen  
a zakryjte pekáček vrstvou alobalu. Brambory nechte takto 
na plotně podusit asi 7 minut. Poté odstraňte folii a vypněte 
plotnu. Brambory dobře postrouhejte sýrem a nechte je  
v troubě zapéct pod grilovací mřížkou, dokud nebudou krásně 
zlaté, potrvá to asi 10–15 minut.
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RECEPTY

PEČENÁ JEHNĚČÍ KÝTA
 
Ingredience:

• jehněčí kýta (cca 1,5 kg)
• menší palice česneku
• 2 snítky rozmarýnu
• olivový olej
• sůl, pepř
• hrudka másla

Příprava:
Předehřejte troubu na 250 stupňů. Maso 
dobře očistěte od zbytků srsti, případně 
odblaňte. Prošpikujte jej stroužky česneku  
a kousky rozmarýnových větviček. Na 
závěr kýtu potřete olivovým olejem, osolte 
a opepřete. Vložte ho do pekáče, podlijte 
dobrým douškem vody a pečte zaklopené 
přibližně hodinu. Poté sejměte poklop a maso 
dopékejte další hodinu při snížené teplotě  
200 stupňů, občas jej v pekáči otočte. Až bude 
krásně karamelově hnědé, přidejte ke šťávě 
hrudku másla. Upečené maso nakrájejte, 
servírujte přelité sametovou šťávou.

Recepty připravila 
Kateřina Obrazová z blogu 
ThinkFood.cz – blogu 
o všech skvělých ‚když‘ 
kolem jídla. Protože nejlepší 
jsou chvíle, když se něco 
děje. U sporáku, u stolu, 
s přáteli. | 
www.thinkfood.cz
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RECEPTY

JABLEČNÝ ZÁVINY  
S PEKANOVÝMI 
OŘECHY

 
Potřebujeme:

• 4–5 malých sladkých jablek 
• šťáva z 1/2 citronu
• 80 g másla
• 4 pláty filo těsta
• 150 g pekanových ořechů 
• 1 lžička mleté skořice
• 150 g tmavého cukr
• hrst sušených brusinek

Příprava:
Oloupejte a nakrájejte jablka na tenké kousky. 
Do mísy se studenou vodou a šťávou  
z poloviny citronu vložte jablka, aby 
nezhnědla. V malém rendlíku rozpusťte máslo. 
Pekanové ořechy nasekejte nadrobno.
Na pracovní plochu rozložte navlhčenou 
kuchyňskou utěrku. Na ni položte první plát 
filo těsta. Ten potřete rozpuštěným máslem  
a posypte jemnou vrstvou ořechů. Tento 
postup zopakujte ještě třikrát. Na poslední 
vrstvu těsta přijdou jablka. 
Ta sceďte a v míse je promíchejte spolu  
s cukrem, skořicí a brusinkami. Rozprostřete 
je po jedné straně filo těsta, jeho zbylou část 
trochu navlhčete vodou. Poté vám kuchyňská 
utěrka poslouží při rolování, protože filo je 
tenké a mohlo by se potrhat. Vše zarolujte. 
Poté závin opatrně přeneste na plech. 
Moučník pečte na 190 stupňů, asi 25 minut.  
Po vychladnutí posypte cukrem, nakrájejte  
a servírujte.
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DOMÁCÍ ZVÍŘATA
V OSTRÉ

DOMÁCÍ
ZVÍŘATA

PŠTROS AFRICKÝ
Pštros je největší žijící pták, který sice 
nemůže létat, ale zato je schopen vyvinut 
rychlost běhu až 60 km/hodinu. Jako jediný 
pták na světě má pouze dva prsty. Patří mezi 
ptáky s největší délkou života, dožívá se 40 
až 70 let. 

PÁV KORUNKATÝ
Páv korunkatý, často nazývaný také jako páv 
modrý patří do čeledi bažantovitých. Půvo-
dem pochází z Indie a Srí Lanky. Nejčastěji 
žije v listnatých lesích a travnatých poros-
tech. Pávi jsou všežravci, kteří se živí semeny, 
rostlinami a hmyzem, ale také obojživelníky  
a plazy. Pávi se dožívají věku až patnácti let. 

PERLIČKA KROPENATÁ
Perlička kropenatá je známá také pod 
názvem perlička obecná a patří do čeledi 
perličkovitých. Dorůstá až 60 cm a váží prů-
měrně 1,3 kg. Žije převážně v savanách, v tep-
lých, sušších a otevřených krajinách nebo na 
hospodářské půdě. Perlička se živí převážně 
semeny, kořínky, travinami, plody, různými 
druhy hmyzu nebo drobnými hady a savci. 

KACHNA PIŽMOVÁ
Kachna pižmová známá také jako kachna 
čínská či husokachna, pochází z jižní Ameriky. 
Je příbuzná naší kachny divoké. Kachny piž-
mové jsou všežravé. Přestože větší část jejich 
stravy je rostlinná (obilí a tráva – rády se 

pasou) nepohrdnou ani žížalou, slimáky, nebo 
drobným hmyzem či masem. Kachny patří 
mezi první domestikované ptáky, chovají se 
již 4500 roků.

KACHNA PEKINGSKÁ
Kachna pekingská je plemeno šlechtěné 
od konce 19. století ve Spojených státech 
amerických z původních čínských kachen 
křížením s kachnami elsberskými. V sou-
časné době je nejrozšířenějším a hospodář-
sky nejvýznamnějším plemenem kachen na 
světě. Hmotnost se pohybuje u kachny kolem 
3 kilogramů a u dospělého kačera kolem 3,5 
kilogramu. Toto plemeno se chová pouze  
v bílém zbarvení.

DNEŠNÍ PROCHÁZKA CENTREM 
ŘEMESEL NÁS ZAVEDE DO VÝBĚHŮ 
NAŠICH DOMÁCÍCH ZVÍŘAT.
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KACHNA ROUENSKÁ
Kachna rouenská je vysloveně užitko-
vou kachnou, která se zbarvením nejvíce 
podobá kachně divoké. Toto plemeno bylo 
vyšlechtěno v okolí francouzského města 
Rouen, odkud byla vyvezena do Anglie, 
kde byla zušlechtěna na vyšší hmotnost 
a tmavě hnědou barvu. Tyto kachny 
můžeme chovat i bez vodní nádrže, májí 
však vyšší nároky na množství a kvalitu 
krmiva. 

HUSA BÍLÁ
V porovnání s ostatními plemeny je 
poměrně malá a hmotnost husy bývá cca 
4–5 kg. Husa bílá patří mezi dlouhověká 

zvířata, dožívá se i více jak 15 let. Jde  
o nenáročné plemeno, které je známé 
svou vysokou inteligencí. Dobře se jí daří 
na zelené trávě, čímž se snižují náklady  
na krmení těchto zvířat.

HOLUB DOMÁCÍ
Holub domácí je domestikovaná forma 
holuba skalního. Zdivočelí domácí holubi 
žijí ve velkých hejnech ve městech  
a jsou považováni spíše za škůdce, 
protože svým trusem znečišťují budovy 
a sochy. Holub domácí byl pro svůj 
vynikající orientační smysl využíván 
pro poštovní účely. Patří mezi nejstarší 
domácí zvířata. Hlavní potravou holuba 

domácího je kromě semen různý orga-
nický odpad. 

KOZA HNĚDÁ KRÁTKOSRSTÁ
Koza hnědá krátkosrstá je české plemeno, 
které bylo vyšlechtěno křížením původ-
ních strakatých a hnědých koz  
s dovezenými kozly harckého plemene. 
Má hnědé zbarvení s úhořím pruhem syté 
barvy po celé délce hřbetu. Charakteris-
tickým znakem tohoto plemene je černý 
trojúhelník za ušima. Je to velmi odolné 
plemeno, vhodné jak pro individuální, tak 
stádový chov. Kozy jsou chovány převážně 
v podhorských a horských příhraničních 
oblastech.

CENTRUM
ŘEMESEL
DOMÁCÍ
ZVÍŘATA
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KOZA HOLANDSKÁ ZAKRSLÁ
Toto plemeno pochází původně z Afriky, 
odkud bylo posléze dovezeno do Holand-
ska a následně přejmenováno na kozu 
holandskou zakrslou. Je to nejmenší ple-
meno, které je především pro svou míru-
milovnou povahu a inteligenci chováno 
u soukromých chovatelů, zoologických 
zahradách nebo jako společník k dětem  
i ostatním zvířatům, především hříbatům  
a poníkům. Má krátkou a různorodě zbar-
venou srst. Na výživu je nenáročná, postačí  
pastva, popř. seno, minerální liz a dobroty 
jako jsou jablka či ovesné vločky.  

KOZA BURSKÁ
Burská koza byla vyšlechtěna v jižní Africe. 
Plemeno vzniklo pravděpodobně křížením 
místních koz bantuských s evropskými  
a indickými kozami. Do Evropy byla dove-
zena zušlechtěná burská koza. Kozy jsou 
klidného temperamentu vhodné jak pro 

chov v ohradě, tak na volné pastvě. Vedle 
travních porostů konzumují různé křoviny. 
Jsou také vhodné ke společné pastvě  
s ovcemi a skotem. Dožívají se kolem 8 let. 

OVCE DOMÁCÍ – RŮZNÁ PLEMENA  
A JEJICH KŘÍŽENCI
Ovce domácí je malým domestikovaným 
přežvýkavcem, chovaným především pro 
vlnu, maso a mléko. Ovce patří společně se 
psem mezi nejstarší domestikované druhy 
zvířat. Ovce nejsou tak náročná plemena, 
proto se dají chovat také v horských nebo 
suchých oblastech. Nejvíc ovcí je chováno 
v Číně a Austrálii. Celkový počet dnes zná-
mých plemen ovcí se pohybuje kolem 600.  
Ovce domácí je býložravec, živí především 
trávou a rostlinami.

VČELA MEDONOSNÁ KRAŇSKÁ
Včela medonosná patří mezi blanokřídlý 
hmyz. Je jedním z nejznámějších zástupců 

společenského hmyzu. Je původem  
z Gorenska, což je hornatá část severozá-
padního Slovinska (Kraňsko). Včela patří 
do kmene členovců. Její tělo se skládá ze 
tří hlavních částí – hlava, hruď, zadeček. 
Tyto části jsou od sebe odděleny zúžením, 
které jim umožňuje pohyblivost. Včely žijí 
ve včelstvech. Včelstvo je zpravidla složeno 
z jedné matky, mnoha dělnic, a určitého 
množství trubců, které závisí na síle včel-
stva, dostupnosti pylu a roční době. Jed-
notliví členové včelstva jsou na sobě závislí 
natolik, že jeden bez ostatních nedovede 
plnit svou funkci a následně zahyne. Potra-
vou včel jsou především bílkovinové složky 
(pyl květů) a glycidové složky (nektar hmy-
zosnubných květů a medovice).

DOMÁCÍ
ZVÍŘATA

DOMÁCÍ
ZVÍŘATA
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FOTOREPORTÁŽ
ZAHRADY

V OSTRÉ 

44

Klášterní zahrada.
Více na www.botanicus.cz

45

V Ostré pěstujeme více než sto 
odrůd rajčat. Více o nich najdete 
také v předchozích vydáních 
Světa Botanicus.

http://www.botanicus.cz/centrum-remesel/mapa-zahrad/klasterni-zahrada
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Bludiště v Ostré.
Více na www.botanicus.cz

47

Zahrada s bylinami a kořením.
Fotogalerii najdete také

na www.botanicus.cz 

http://www.botanicus.cz/centrum-remesel/mapa-zahrad/bludiste
http://www.botanicus.cz/centrum-remesel/mapa-zahrad/bylinky-a-koreni
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PRO NADCHÁZEJÍCÍ SEZÓNU PRO VÁS PŘIPRAVUJEME VÝSTAVU 
FOTOGRAFIÍ IVETY KOPICOVÉ, VE KTERÉ VÁS AUTORKA PROVEDE 
HAVANOU DNEŠKA A PŘEDSTAVÍ VÁM PROJEKT UMĚLECKÝCH ŠKOL, 
KTERÉ VZNIKLY NA OKRAJI HAVANY ZAČÁTKEM ŠEDESÁTÝCH LET. 
JEDNÁ SE O JEDINEČNOU ARCHITEKTURU ZAŘAZENOU DO WORLD 
MONUMENTS WATCH 2016. ZÁROVEŇ SE MŮŽETE TĚŠIT NA NOVOU 
KOVOVOU PLASTIKU Z DÍLNY PETRA JIRÁSKA. TOTO VŠE UVIDÍTE  
NOVĚ V NAŠICH ZAHRADÁCH.

VÝSTAVA V ZAHRADÁCH 

Iveta Kopicová: fotoreportáž z Kuby
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Petr Jirásek, kovová plastika

Výstava Ivety Kopicové na Pražském hradě
Las Escuelas Nacionales de Arte
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ZŮSTAŇTE S NÁMI V KONTAKTU
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.  
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