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V neděli 31. října je Svátek všech 
čarodějnic. Vydlabejte dýni a zapalte
svíčku. Více na straně 34.
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Vojta Vrtek je kejklíř, kterého jste 
v našem Historickém centru často 
potkávali. Přečtěte si rozhovor 
s Don Quijotem z Doudleb na straně 9.



Dana Hradecká vám představí 
kosmetiku z Měsíčku lékařského. 
Čtěte na straně 16.
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Dny se krátí, ochlazuje se a taky víc prší. Podzim

je přechodem mezi létem a zimou a v našem

mírném podnebném pásu se právě na podzim

sklízí většina úrody. Na podzim také v mnoha

zemích začíná školní rok, což je dané hlavně

historickými důvody, kdy děti pomáhaly při

sklizni na statcích, a teprve když bylo sklizeno,

mohly chodit do školy.  

Na úvod šestého čísla časopisu Svět Botanicus

jsme nahlédli do encyklopedie a našli to pod-

statné o nadcházejícím ročním období: je to

doba sklizně, barevného listí a změn počasí.

Ještě než si přečtete, jak to nyní vypadá v našich

zahradách, vraťte se v rozhovoru s kejklířem

Vojtou Vrtkem na chvíli zpátky do letních dní,

kdy Vojta v Historickém centru bavil děti 

i dospělé.  

Mezi další témata již šestého čísla Světa 

Botanicus jsme zařadili biomarmelády a také

podrobně představíme naši biokosmetiku 

z Měsíčku lékařského. Přečtěte si i o naší 

kosmetické řadě s  bahnem z Mrtvého moře. 

A samozřejmě přijměte pozvání do Ostré, kde

i během podzimních plískanic proběhne několik

akcí u obchodu v Ostré, podrobněji je předsta-

vujeme na straně 34. 

Těšíme se na setkání před Vánoci, kdy vydáme

další Svět Botanicus.

Dana a Jan Hradečtí, Botanicus  

úvodem 
začal podzim  



Máte rádi marmelády z rybízu,
ostružin nebo malin? 
Čtěte našeho průvodce 
bio marmeládami na straně 19.
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Rozhovor

S Vojtou Vrtkem 

o pouličním kejklířství, 

žónglování a trenýrkářích 

současného divadla 



Jak jste se vlastně ke kejklířství dostal? 

Kdysi jsem potkal jednu ženu, která provozovala historický

šerm. Říkal jsem si: přece tam nemůžeš chodit sama, a tak

jsem začal na šerm chodit s ní. Dalšími cestičkami osudu

jsem pak začal žonglovat v další skupině a asi rok jsem se

dokonce historickým šermem živil. Souběžně s tím jsem

i žongloval a přes žonglování byla cesta k divadlu více méně

jasná.   

Jak v současné době vystupujete: v nějaké skupině, nebo

máte jen vlastní představení?

Teď zrovna to mám vyvážené: někdy jezdím sám, ale pár

věcí mám i s kolegou. Zrovna sem, do Botanicu, jezdí také

Víťa Marčík nebo kapela Péro za kloboukem. Naše parta 

je docela propojená, už dlouho takhle společně děláme 

žonglování a divadlo. 

Jezdíte víc po Čechách nebo vystupujete i v zahraničí? 

Bývala léta, kdy jsem jezdil hodně venku, ale teď spíš v Če-

chách. Nejsem příliš jazykově nadán, takže se raději držím

doma. V cizině byl dřív poměrně hlad po loutkářích nebo 

šermířích, ale pryč je ta doba, kdy se ven takhle jezdily vydě-

lávat peníze. Já jsem toho ale projel tolik, že dneska jsem rád,

že nemusím jezdit nikam daleko. 

Jak připravujete svoje vystoupení? Každý rok vznikají nová?   

To je strašně složité. U žonglování jsou jednotlivé kusy posta-

vené na technice a vymýšlet k tomu věci okolo je někdy dost

složité. V tomhle ohledu je jednodušší udělat divadlo, scéna

se postaví a hraje se… Možná i proto v posledních letech

dělám víc to divadlo. Stavím dům, takže jsem neudělal nic

nového, protože mi nezbývá energie. Ale loni jsem připravil

zvláštní představení – Pohádky z budky, které se odehrávají

se v dřevěné kadibudce. Rok předtím jsme s kolegou dělali

Dona Quijota. 

Co je těžší: hrát pro děti nebo pro dospělé? 

To se nedá tak říct, někdy mě baví hrát pro děti, jindy pro

dospělé. Někdy jdu na plac s tím, že to bude těžké a stane

se, že se mýlím, a představení se vydaří. Ale většinou když

jdu na plac, poznám, jak by to eventuálně mohlo dopad-

nout. 

Do zahrad Botanicu jezdíte pravidelně a na Historických

slavnostech máte stálé publikum…

Letos jsem tady docela často a jezdím sem rád. Je tu velké

jeviště, lidi dobře vidí… Nemám rád různé městské slavnosti,

kde je vstup zdarma. Tam divadlo lidé kolikrát ani nechtějí

vidět. Mám teorii, že když člověk musí překonat nějakou

překážku, víc si toho váží. Nejlepší diváci jsou někde na

hradě, kam se nedá dojet autem. A k tomu třeba lije jako

z konve. 

Přibližte nám, jak to dnes v pouličním a dětském divadle

funguje. 

V posledních letech se vyrojili lidi, kterým říkáme trenýrkáři.

To jsou různé agentury, které si najmou lidi, někdy třeba

i učitelky mateřských školek, poskládají představení do jed-

noho kufru a jedou. Jasně, že někdo třeba udělá z kufru per-

fektní představení… ale trenýrkáři v mateřských školkách to

nejsou. 
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Co chystáte na příští rok? Kde vlastně berete inspiraci 

pro nová představení? 

Příští sezónu bych chtěl udělat nové „házecí“ představení

a s kolegou chystám ohňové představení. Pro žonglérská

představení mne občas samotného něco napadne. Jako mají

muzikanti své „standardy“, jsou takové i pro žongléry.

A stejně jako muzikanti, i já si můžu v daném představení

zaimprovizovat a pak je zase pokaždé jiné.

Jaká je v žonglování nejvyšší meta? Je to počet najednou 

házených předmětů?

To ani ne, protože žonglování je spousta druhů. Když se

někdo soustředí na jednu konkrétní věc, dotáhne ji tak da-

leko, že je prostě nejlepší. V žonglování to má každý jinak:

pro někoho je to sport, pro jiného víc divadlo. Znám žon-

gléry, kteří před publikum nikdy nevyjdou a házejí toho tolik,

že kam se na ně hrabu. Pro mě počet věcí ve vzduchu není

rozhodující. Vím, že hážu málo a ve svém věku to o moc dál

nedotáhnu. Člověk, který chce dostat do vzduchu třeba 

jedenáct kruhů, nemůže dělat nic jiného. Já navíc nemám

představení postavená na tom, abych přidával další před-

měty, ale na divadelním způsobu podání. 

Potkává se svět pouličního divadla s cirkusovým? Mají něco

společného?  

Pár cirkusáků znám a mám cirkusy rád. Ale cirkusy jsou

zvláštní svět sám pro sebe. Tím, že jsem dělnického, nikoliv

cirkusového původu, mezi sebe mě jen tak nepustí. Navíc já

jsem do svých pětadvaceti let pracoval v továrně a k poulič-

nímu divadlu jsem přišel vlastně dost pozdě. Vlastně cirkus

a pouliční divadlo jsou různé světy.

Děkuji za rozhovor. rv

Vojta Vrtek: Don Quijote z Doudleb
Pokud spojíte žonglérské a artistické umění s malým kous-

kem muzikanta a hlavně velkým kusem člověka, měl by vám

z toho spojení vyrůst velice zajímavý umělec. V tomto pří-

padě se ovšem na svět vyklubal úplně obyčejný komediant,

klaun a kejklíř. O co se Vojta Vrtek vlastně snaží? Především

pobavit diváka, hned potom pobavit sebe a zároveň při tom

předvést kus kejklířského kumštu. Co k tomu používá? 

V prvé řadě kontakt s publikem, ale také jednokolky, chůdy,

kuželky, diabola, balóny, nože, hořící louče, srpy, pánvičky,

vajíčka, loutky na chůdách, košťata, slepice, ohnivé tyče,

trumpetu, buben, lano, koně a nočník. www.kejklir.com

http://www.kejklir.com/
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Objevujeme svět rostlin
s Danou Hradeckou: 
Heřmánky 
a Měsíček lékařský
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Heřmánek je jednoletá jarní nebo ozimní bylina. Vyséváme

ji v září (ale můžeme i brzy zjara) do řádků vzdálených od

sebe 30-45 cm nebo do dvoumetrových záhonů naširoko.

Výhodou řádků je snadnější kultivace. Osivo nezahrnujeme,

protože heřmánek klíčí na světle. Během vegetace dvakrát

až třikrát okopáváme až do úplného zapojení porostu. Skli-

zeň květních úborů provádíme česacími hřebeny v květnu

až červnu, za slunečného počasí, kdy je porost plně roz-

kvetlý. Ihned po sklizni rozprostřeme v sušárně na rošty do

tenké vrstvy a sušíme na vlhkost 14%. Skladujeme v papíro-

vých pytlích. V osevním postupu zařazujeme heřmánek po

hnojených předplodinách. K heřmánku nehnojíme, protože by

poléhal. V zahradách Botanicus používáme českou odrůdu

Bohemia. 
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Esenciální olej: Měsíček 
lékařský



Měsíček lékařský   
(Calendula officinalis)

Čeleď: Asteraceae (Compositae) – hvězdnicovité

Vyséváme v lednu až dubnu do řádků 30-40 cm, asi 1-2 cm

hluboko. Během vegetace se provádějí dvě okopávky. Sklizeň

provádíme v červenci až srpnu. Ručně sbíráme rozkvetlé kve-

toucí úbory, které sušíme na roštech. Sušená droga je silně hy-

droskopická, proto ji balíme do polyethylenových pytlů.

V osevním postupu zařazujeme po hnojených předplodinách.

V našich zahradách používáme odrůdu Plamen.

Měsíček je jednoletá bylina, dorůstající do výšky 60 cm,

s jemně chloupkatými oválnými listy a jasně oranžovými květy.

Pochází z jižní Evropy a Egypta; dobře se však aklimatizoval

v mnoha oblastech s mírným podnebím po celém světě. 

Pěstuje se zejména v severní Evropě pro lékařské a domácí 

použití. Měsíček absolut se produkuje hlavně ve Francii.

Ostatní odrůdy: existuje několik druhů měsíčku, ale nejvíce vy-

užívaným druhem je Měsíček lékařský. Často je chybně zamě-

ňován za aksamitník z Měsíčku mexického (Tagetes minuta)

nebo z Měsíčku afrického (Tagetes erecta), jehož olej je také

označován jako „calendula“.

V tradiční medicíně je to bylina s výbornou reputací od dob

dávno minulých. Říká se o ní, že „uklidňuje duši a mysl“. Měsíček

se také často používal na kožní onemocnění, menstruační 

potíže, křečové žíly, hemeroidy nebo zánět spojivek. Olej se

používá při léčbě široké škály kožních onemocnění (popras-

kaná pokožka, opruzeniny, oděrky).

Účinky: protikrvácivý, protizánětlivý, antiseptický, antispaz-

mický, adstringentní, hojivý, protihorečnatý, fungicidní, zasta-

vuje krvácení, posilující.

Extrakce: absolut se získává z květů extrakcí rozpouštědlem.

Charakteristika: tmavá zeleno-hnědá hustá tekutina s inten-

zivní ostrou bylinnou vůní. Dobře se mísí s lišejníkem, hyacin-

tem, květinovými a citrusovými oleji.

Základní složky: absolut obsahuje calendulin (žlutá pryskyřice),

vosky a silice.

Netoxický, nedráždivý. Skutečný měsíčkový absolut se produ-

kuje pouze ve velmi malém množství.

Použití v aromaterapii: Pokožka: popáleniny, řezné ranky,

ekzém, mastná pokožka, záněty, hmyzí bodnutí, vyrážky.

Měsíček je v aromaterapii všeobecně ceněn pro své hojivé

účinky.

Ostatní použití: používá se do vysoce kvalitních parfémů.
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Kosmetika Botanicus:
Vybrané výrobky 
z Měsíčku lékařského 
a Heřmánku
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Šampón z heřmánku 

Je ideální pro světlé vlasy. Extrakt z květu heřmánku dodává

šamponu příjemnou vůni a jemnost. Obzvláště vhodný pro

děti.

Koupelová pěna z květů bio měsíčku

Uklidňující, čistící a posilující koupelová pěna pro všechny

typy pleti s vysokým obsahem aktivních látek extraktu

z čerstvých květů měsíčku lékařského, pěstovaného v našich

biozahradách. Před použitím tuto koupelovou směs extraktů

a olejů řádně promíchejte, a nalijte přiměřené množství pod

tekoucí vodou. Lze použít přímo jako sprchový gel.

Relaxační koupelový olej s olejem Heřmánku římského 

Tento olej je obohacený hydratačními rostlinnými oleji

z mandle a jojoby. 

Tradiční bylinná mast z heřmánku 

Mast vhodná na zanícenou a citlivou pokožku. Aplikuje se

podle potřeby denně po dobu tří týdnů, dokud nedojde ke

zlepšení stavu pokožky. 

Tradiční bylinná mast měsíček a bez

Tato mast je vhodná ke zlepšení poškrábané a poškozené

pokožky.

Lotion s heřmánkem

Lotion se zklidňujícími účinky heřmánku vhodný pro citlivou

pleť. Jemně se nanáší přímo nebo pomocí tamponu na pleť

a vmasírován jemnými krouživými pohyby.
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Tekuté mýdlo měsíček

Tekuté mýdlo s vyrovnaným pH pro každodenní použití

s čistícími oleji, zjemňující levandulí a měsíčkem absolute.

Pleťový krém měsíček

Krém pro citlivou, stárnoucí a poškozenou pokožku s vyso-

kým obsahem extraktu z čerstvých ekologických bezinek

a měsíčku. Je obohacen o oleje frankincense a čistého mě-

síčku „absolut“. 

Lotion měsíček

Zklidňující tělové lotion s extrakty z čerstvého měsíčku, 

kostivalu a heřmánku.

Mast měsíček

Léčivý krém obohacený hojivým měsíčkovým extraktem 

na okamžité zklidnění citlivé pokožky.

Koupelový balzám měsíček

Zklidňující koupelový balzám z čerstvých květů měsíčku

s přírodní vůní citrusových olejů a koření.

Šampon z měsíčku 

Jemný šampon na poškozené vlasy, s lecithinem a posilujícími

oleji limety a mandarinky.
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Biomarmelády



Ostružiníky   

Pro potravinářské účely sbíráme plody (Fructus rubi fruti-

cosi), pro léčebné účely do konce 20. století byl sbírán téměř

výhradně list (Folium rubi fruticosi). Dnes, po objevení výji-

mečně silného ochranného a antioxidačního účinku obsaže-

ných bioflavonoidů, patří plody mezi důležité léčebné drogy.

Zatímco sušením se v plodech poněkud snižuje obsah vita-

mínu C, antioxidační účinek flavonoidů zůstává v podstatě

zachován. Pro produkci našich biomarmelád používáme

trnitou formu ostružníku, tzv. Wilsonův, který dozrává

v červenci. Je mrazuvzdorný, vysoký a má pravidelný výnos

drobnějších plodů, pěstuje se bez opory.

Další odrůdou, jež najdete u nás v Ostré, je Thornfree, bez-

trnný ostružník. Ten je vhodný pro pěstování v teplejších

oblastech, pěstuje se na opěrné konstrukci, v chladnějších

polohách nebo se musí na zimu zakrýt. Velké polodlouhé

plody zrají koncem srpna a v září. Výhony se po sklizni vy-

střihnou a porost se pohnojí kompostem.
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Maliny

Sbírají se zejména plody, jež obsahují barvivo patřící mezi

nejsilnější antioxidanty. Čím sytější a tmavší barvu maliny

mají, tím je koncentrace tohoto barviva vyšší. Plody, šťáva

a další výrobky z malin jsou zejména pro obsah antioxidantů

cenné při horečnatých a zánětlivých onemocněních (zánět

průdušek, revma), zlepšují zdravotní stav kuřáků a alkoho-

liků, jsou doporučovány i u Alzheimerovy choroby. Používá

se také sušený list maliníku - výluhy se používají ke kloktání

při zánětech v dutině ústní a k potírání kožních chorob.

Existuje mnoho kulturních odrůd maliníku určených pro

pěstování na zahradách a plantážích. U nás najdete v menší

míře jednou plodící odrůdy Zeva a Veten, které dozrávají za-

čátkem července. Tyto odrůdy jsou náchylné k houbovitým

chorobám stonku. Převážně pěstujeme odrůdy remontantní

(Heritage), které dozrávají od konce srpna až do zámrazu.

Po sklizni výhony vystřihneme, porost se opět přihnojí kom-

postem. Porost se zakládá na šest až sedm produkčních let. 

Rybíz

Do našich marmelád používáme také rybíz. Všechny odrůdy

pěstujeme v keřové formě ve sponu 3 krát 1 metr. Založení

porostu je stejné jako u ostružníků. Rybíz vyžaduje každo-

roční přihnojení kompostem, na zimu se přihrne zeminou

do výše 20-30 cm. V předjaří se provede řez starších nebo

nevhodně rostoucích větví. V Ostré najdete červené odrůdy:

Heinemannův pozdní, Losan, Detuan. Dále pak bílé odrůdy

Blanka a Primus a také černé odrůdy rybízu: Öjebyn, Fetödi

a Nigra.
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Skončila sezóna 
v Ostré

Historické centrum umění a řemesel v Ostré u Lysé nad

Labem se od roku 1999, kdy jsme je otevřeli, stalo vyhle-

dávaným místem nejen rodinných výletů. Podle statistik

České centrály cestovního ruchu (ČCCR), jež provozuje

portál Kudy z nudy, patří Historické centrum k nejvyhle-

dávanějším výletním místům středních Čech. Letošní, již

jedenáctá sezóna byla u nás v Ostré úspěšná, během pěti

měsíců navštívilo Historickou vesnici a zahrady Botanicus

více než 40 000 návštěvníků.
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„Každý rok připravujeme na víkendy pro návštěvníky bohatý

a tématicky zaměřený program, letos jsme při Historických

slavnostech v Ostré přivítali celkem 21 umělců, sdružení

a skupin. Od návštěvníků víme, že se k nám rádi vracejí

i opakovaně a mají své oblíbené umělce, jejichž vystoupení

si nenechají ujít,“ komentuje letošní sezónu Dana Hradecká,

spolumajitelka firmy Botanicus. 

Při tvorbě Historického centra jsme se nechali volně inspiro-

vat starými rytinami, ale Centrum není replika konkrétních

historických slohů nebo maketa vesnice z určité doby.

V roce 1999 jsme postavili většinu budov, včetně té největší,

kterou je hodovna. Ta měří na délku 16 metrů a na šířku 

7 metrů; slavnostně jsme ji otevírali na podzim 1999.

V plném provozu pak začala fungovat v roce 2000.

Součástí areálu Botanicus jsou také Bylinné zahrady a Arbo-

retum. Zde se na ploše více než 30 hektarů mohou návštěv-

níci seznámit s celou řadou rostlin a jejich pěstováním.

„Letos jsme celkem sklidili 1,8 tuny pšenice špaldy. Naše ja-

hody se také urodily, celkem jsme sklidili 3 tuny. Díky vlhké

druhé polovině roku se urodila také karotka a celer,“ shrnuje

Luboš Čepička.

Naopak letos se příliš nedařilo třešním, višním a švestkám:

omrzly a opadaly květní pupeny. U pohanky vzcházející po-

rost přešel květnovým mrazíkem, díky němuž se zastavil

růst. Také tykev olejná měla nižší výnos a pozdější dozrávání

plodů způsobily červencové vysoké teploty.

Firma Botanicus kromě pěstování rostlin a zeleniny také

90% bylin a koření zpracovává ve vlastní výrobě. Z rostlin 

se především jedná o mátu, levanduli, meduňku, dobromysl,

tymián, heřmánek, měsíček a další. „Zeleninu vypěstovanou

u nás v Ostré zpracováváme přibližně z 50%, zbytek prodá-

váme přímo v Ostré nebo dodáváme do systému tzv. bedý-

nek,“ říká Luboš Čepička. Místní charakter produkce i distri-

buce koresponduje i s tím, že zaměstnáváme převážně

místní obyvatele. „Nyní u nás z Ostré a nejbližšího regionu

pracuje přibližně 55 lidí,“ říká Dana Hradecká. 

Do konce tohoto roku u obchodu v Ostré ještě proběhnou

setkání zaměřená na Aranžmá a výrobu suchých dekorací

(23.-24. 10.), Čarování s dýněmi (30.-31. 10.) a tradiční 

adventní setkání na konci listopadu a v prosinci. Historické

centrum a zahrady Botanicus budou pro veřejnost opět

otevřeny 23. dubna 2011.

2011 v Historickém centru
Na příští rok jsme v Historickém centru naplánovali řadu

vylepšení a novinek. Bude zastřešený most, zprovozníme

tiskařský lis a od příští sezóny bude také fungovat nová

„lékárna", specializovaná na parfémy. Sledujte náš web 

a časopis Svět Botanicus.

Co se snědlo a uvařilo 
Kromě tradičních řemesel a zahrad vyhledávají návštěvníci

v areálu právě místní hodovnu, kde se servírují tradiční

pokrmy. Letos jsme v naší kuchyni pro hosty připravili 

1 639 špízů, upekli celkem 634 kilogramů brambor, 

2 641 kusů bramboráků, 1 410 kusů bramborových placek

a přes 10 000 palačinek.
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Právě teď 
v zahradách 
Botanicus: 

dýně
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Dýně je lidový název nejčastěji pro tykev turek (nazývanou také

dýně obecná, latinsky: Cucurbita pepo, nejčastěji varieta pepo)

nebo tykev velkoplodou (nazývanou také dýně velkoplodá, 

latinsky: Cucurbita maxima). Jedná se nejčastěji o zeleninu

oranžové barvy z čeledi tykvovitých (Cucurbitaceae). Do Evropy

se dostala koncem 15. století během španělských kolumbovských

výprav. Listy jsou nedělené nebo dlanitě laločné. Plodem je bo-

bule různého tvaru a zabarvení. Z 90% obsahuje vodu a důležité

minerální látky (železo, hořčík, draslík, sodík), dále pak obsahuje

alfa a beta karoten. Nejčastěji se u nás pěstují dýně náležející

do dvou botanických druhů, a to dýně obecná (Cucurbita pepo)

a dýně velkoplodá (Cucurbita maxima). K dýni obecné patří

například známé zelené, žluté i vícebarevné cukety, patizony,

nazývané někdy v zahraničí dle svého tvaru „UFO-dýně“, dále

oblíbená dýně špagetová, jejíž dužina se po uvaření vcelku roz-

padá na „špagety“, a také typy dýně olejné, jež je pěstovaná

především pro sklizeň olejnatých semen bez tvrdé slupky.

K dýni velkoplodé patří například stále populárnější a v poslední

době hojněji pěstovaná dýně „Hokkaido“, ale také třeba známá

dýně „Pečárka“ ze Slovenska. Dýně v Ostré vyséváme začátkem

května, když pominou přízemní mrazíky. Pro snadnější kultivaci

do sponu 170 krát 50-70 cm. Během vegetace prooráváme

meziřadí dvakrát rotační plečkou a jednou okopáváme kolem

rostlin. Při pěstování tykví využíváme závlahu, která se projeví

na výši výnosu. Při přípravě půdy pro tykve, zapravíme na pod-

zim asi třicet tun kompostu na jeden hektar, případně zelené

hnojení (hořčice, jetelotrávy, peluška). V našich zahradách 

najdete tykev olejnou, odrůdy Opavská nebo Olga. Ty pěstujeme

pro jejich bezslupková semena, která se po vyjmutí z plodu

propláchnou a usuší na roštech. 

Používáme je pak do vícezrnného pečiva, nebo se konzumují 

solené a pražené. Dále pěstujeme Tykev velkoplodou, tzv.

Hokkaido, jednu z nejlepších odrůd tykve pro použití v kuchyni.

Tykev velkoplodá Turks turban se dá velmi dlouho skladovat.

Z dalších odrůd pak pěstujeme Vegetable Spaghetti, Big Max,

Warted Hubbard a Tiger Cross.

*Přečtěte si recept na přípravu v 3. čísle Světa Botanicus (str. 12). 
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Noc čarodějnic: 31. října 
Poslední říjnovou noc se nejen do Ostré slétají čarodějnice.

Typickým symbolem tohoto svátku je speciálně vyřezaná

dýně se svíčkou uvnitř - Jack-o'-lantern. Halloween se slaví

především v Kanadě, Irsku, Austrálii, ve Spojeném králov-

ství, Japonsku a ve Spojených státech. Čím dál více je Noc

čarodějnic rozšířená i u nás. Původní název Halloween je

zkratka z anglického All-hallow-even (Doslova: Předvečer

/ vigilie všech svatých / první nešpory), Halloween vy-

chází původně z pohanského (keltského) svátku Samhain

- pohanského nového roku (konce pohanského léta).

Užívá se také název předvečer svátku Všech svatých.

Mnoho halloweenských symbolů je založeno na tradičním

pohanském vnímání jejich spojení s čarodějnictvím. 

Ďábelský Halloween
Když byl Halloween jako slavnost přejatý do křesťanské

kultury, začaly tyto symboly být vnímány jako znaky zla,

spojení se Satanem. Od brány nebes byl pro podlost 

v životě odvrácen, ale i Ďábel ho odmítl od brány pekelné,

protože mu přislíbil, že už pro něj nikdy více nepřijde a ať

se vrátí, odkud přišel. Na pomoc dostal Jack od Ďábla

žhavou hroudu uhlí, která jej měla provázet jeho cestou.

Jack ji vložil do vydlabané řepy a od té doby mu svítila 

na jeho věčném putování. Lidé proto dávají vydlabanou

dýni na okna a římsy, protože věří, že Jack vezme světlo 

a ochrání je před kýmkoli.



Kosmetika s bahnem 
z Mrtvého moře

Představujeme speciální mýdlo s bahnem z Mrtvého moře.

Jde o osvěžující mýdlo s bohatým obsahem minerálů 

(6% bahna z Mrtvého moře) a stimulačním esenciálním 

olejem Zanthoxylum alatum. Je vhodné na nedostatečně

prokrvenou a problematickou pokožku. 
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Mrtvé moře je bezodtoké slané jezero, které se rozkládá mezi Izraelem a západním břehem 

Jordánu na západě a Jordánskem na východě. 

Nachází se 420 metrů pod hladinou světového oceánu a je nejníže položeným odkrytým

místem na zemském povrchu a také nejníže položeným slaným jezerem na světě. Dosahuje

maximální hloubky 380 metrů a je tak nejhlubším hypersalinitním jezerem na světě. Jeho

salinita dosahuje 33,7 %, čímž se řadí mezi nejslanější jezera na světě. Jeho salinita je 8,6 krát

větší než oceánská a téměř 10 krát větší než salinita Středozemního moře. Tato charakte-

ristická vlastnost Mrtvého moře z něj činí drsné prostředí, které není vhodné pro živočichy.

Má rozlohu 1 050 km2 (severní část 810 km2). Je 67 km dlouhé a maximálně 18 km široké.

Tyto údaje se v průběhu času mění, protože jezero poměrně rychle vysychá. Převládají chlorid

hořečnatý (52 %), chlorid sodný (30 %), chlorid draselný a bromid hořečnatý. Důsledkem 

vysokého podílu solí je vyšší hustota vody Mrtvého moře, a tedy vyšší vztlaková síla půso-

bící na plovoucí předměty. Pro udržení se nad hladinou proto není potřeba plavat – stačí 

do vody usednout a nechat se nadnášet.

Zdroj: Wikipedie
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Vaříme s Jaroslavem Sapíkem Pstruh s modrými brambory 

a rakytníkovým pyré   
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Pro přípravu potřebujete: 

Čerstvé pstruhy, 

čerstvé cukety, 

fialové brambory odrůdy

Valfi, olivový olej, koření: 

šalvěj, koriandr, petržel 

a česnek. 

K přípravě rakytníkového

pyré pak potřebujete: 

čerstvý rakytník, rakytníkovou

marmeládu a sirup, květový

med a mandlový likér.
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Postup: 

Čerstvého pstruha očistíme,

prosolíme a proložíme bylin-

kami. Rybu zprudka opečeme

na olivovém oleji po obou

stranách a poté pozvolna 

dopečeme v troubě. Čerstvé

cukety nakrájíme na plátky 

a také zprudka opečeme 

na olivovém oleji, opět 

prosypeme bylinkami (šalvěj,

koriandr, petržel a česnek) 

a lehce osolíme.

Jako přílohu k rybě podáváme

v páře vařené fialové 

brambory odrůdy Valfi také

vařené s bylinkami. 

Jídlo doplníme rakytníkovým

pyré. K jeho přípravě potře-

bujete čerstvý rakytník, 

rakytníkovou marmeládu 

a sirup, květový med 

a mandlový likér. 

Všechny tyto suroviny 

mixerem vyšleháme a jako

vložku dáme pár celých 

bobulí rakytníku.

Valfi je speciální poloraná až

polopozdní konzumní odrůda

s modrofialovou slupkou 

a modrofialovou mramorova-

nou dužninou registrovaná 

v roce 2005 Výzkumným 

ústavem bramborářským 

v Havlíčkově Brodě. Valfi se

hodí na běžnou přípravu i na

bramborovou kaši a přípravu

salátů, pečení, přípravu polé-

vek, smažení atd., kterým 

dodává zajímavou barvu.

Tato odrůda se rozšířila i do

Evropy a například stará fran-

couzská Vitellote se kultivuje

již od roku 1850. Stejně jako 

u borůvek způsobují modrou

barvu antioxidanty (fialových

anthokyanových barviv, které

si udrží i po tepelné úpravě),

výborné pro prevenci rakoviny,

cévních chorob, podporující

dobrou paměť, lepší zrak 

a jsou celkově prospěšné 

našemu organismu víc, než

žlutodužinaté brambory.

Sladké fialové brambory jsou

výborné pro diabetiky.



Klub Botanicus
V našem Klubu Botanicus je nyní registrovaných více

než 1 300 členů. Náš klub sdružuje všechny, které zajímá

nejen Historické centrum v Ostré, ale i novinky v našem

sortimentu, speciální akce a také různé sezónní nabídky

a výhody. 
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Akce u obchodu Botanicus 
v Ostré | listopad 2010

27. 11. – 28. 11. 2010 
/ Adventní setkání v Ostré
Jako každý rok slavíme v Ostré advent. Přijďte k nám nasát

první adventní svátek vánoční atmosféru a nad svařeným

vínem, medovinou nebo čajem spolu s tradiční vánočkou

a cukrovím vyzkoušejte starobylou výrobu svíček. Domů si

pak můžete odnést vlastnoručně vyrobený svícen, věnec

nebo originálně ozdobený perníček. 

Obchod v Ostré máme otevřený až do 23. 12. 2010, 

a v prosinci i v pondělí.

Co je Klub Botanicus. 
Registrujte se buď prostřednictvím jednoduchého formuláře

na webu www.botanicus.cz, nebo vyplňte a odevzdejte

přihlášku do Klubu v některé z našich prodejen. Každý měsíc

Vás budeme pravidelně informovat o novinkách v Klubu.

Členství v klubu je zdarma a k ničemu Vás nezavazuje. 

Když budete chtít z Klubu vystoupit, stačí napsat mail a my

Vás z databáze vyřadíme. Klub Botanicus jsme založili na

podzim 2009 a nyní sdružuje více než patnáct set příznivců

značky Botanicus. Přidejte se, rádi vás uvítáme. 
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Vánoční nákupy
v Botanicu
Nebojte, nebudeme vám na konci října vyhrávat koledy.

Chceme vás pozvat k návštěvě našich obchodů: 

přijďte a nakupte si v klidu pro sebe i své nejbližší 

vánoční dárky. Kromě obchodu v Ostré můžete 

navštívit naše prodejny:

PRAHA 1 – UNGELT / PRAHA – MARTINSKÁ 

/ LETIŠTĚ PRAHA RUZYNĚ / ČESKÝ KRUMLOV 

/ PLZEŇ / KARLOVY VARY – MARIÁNSKOLÁZEŇSKÁ 

Podrobné kontakty a otevírací dobu najdete na

www.botanicus.cz

http://www.botanicus.cz/
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