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Zveme vás do Historického  
centra řemesel a umění v Ostré.
Na straně 44 najdete kompletní  

program letošní sezóny.
O zahradní architektuře  

jsme hovořili s Janou Pyškovou.  
Rozhovor čísla čtěte na straně 10.



V novém seriálu o starých  
a zanikajících řemeslech vám  
přiblížíme svíčkařství a voskařství.  
Více naleznete na straně 38.

Naše zahrady  
a Historické centrum  

otevíráme pro veřejnost 28. dubna.  
Přijeďte, těšíme se na vás.  



příjemné  
a klidné jaro
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úvodem
Hezké babí léto   

Dalším číslem časopisu Svět Botanicus vás vítáme v novém roce 2012. Jak jste si možná všimli, změnili jsme po třech 
letech grafickou podobu celého časopisu, výrazně rozšířili jeho obsah a otevřeli nové rubriky. Co nás k tomu vede? 

Zaprvé: baví nás to. Za druhé: časopis dnes čte několik tisíc lidí z Klubu Botanicus a na webu si další stovky 
návštěvníků stáhnou starší čísla. A do třetice: stále máme o čem psát. O rostlinách v našich zahradách, o programu 
a řemeslech v Historickém centru řemesel a umění v Ostré, o všech akcích i nových výrobcích, jež pro vás máme na 
letošní rok nachystané.

V tomto čísle jsme hovořili se zahradní architektkou Janou Pyškovou. Ta popisuje nejen to, jak se navrhují zahrady, ale 
i svoji cestu k této profesi. Na dalších stranách tohoto čísla pak najdete podrobně představenou další z našich zahrad 
– Klášterní zahradu. V nové rubrice vás pak budeme pravidelně zvát do světa starých řemesel, jež najdete v našem 
Historickém centru. Také máme již nachystané všechny letošní akce, takže nalistujte stranu 44 a další. Zde najdete 
program pro letošní sezónu.

Přejeme vám příjemné a klidné jaro. 

Dana a Jan Hradečtí

Nejen v našich zahradách  
začalo jaro. Vítejte u nového  

čísla Světa Botanicus.
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Architektkou 
z lásky Se zahradní architektkou 

Janou Pyškovou

rozhovor

Moje práce zhodnocuje nejen odborné znalosti, ale i psychologickou 
analýzu rodiny, firmy, znalost provozu hotelu, sportovního centra. 

Čím jste chtěla být jako dítě?  

Mám moc ráda zvířata, takže jsem nejdřív 
chtěla být ošetřovatelkou zvířat v zoo, 
potom jsem poměrně vážně uvažovala 
o veterinární medicíně, ale tu mi docela 
rázně vymluvili kamarádi veterináři.  

Kdy jste začala přecházet ze zájmu  
o zvířátka k zájmu o zahradní 
architekturu?

Moment, který mě nasměroval k mému 
povolání, si pamatuji úplně přesně: potkaly 
jsme s kamarádkou na oblíbené cestě 
podél trati mezi Karlštejnem a Srbskem 
dva stejně staré kluky – a jeden z nich 
vyprávěl o tom, že chce studovat právě 
zahradní architekturu. Takže po gymnáziu 

jsem šla studovat zahradnictví na VŠZ 
Brno do Lednice na Moravě. Ale „Jeho“ 
jsem na škole nakonec nepotkala.

Kdy jste začala uvažovat o tom, že  
se touto profesí budete živit? 

Změna režimu mě zastihla na mateřské 
dovolené, po jejím skončení už jsem se 
nevracela do Průhonic, kde jsem předtím 
pracovala, a místo toho jsem začala 
samostatně podnikat. 

Co všechno zahradní architekt 
vlastně zvládá? 

To záleží na každém. Některé firmy 
nabízejí kompletní služby – projekty, 
realizaci i údržbu. I když se to zdá snadné, 

neumíme všichni všechno perfektně  
a je lepší se na něco zaměřit a tomu se 
věnovat. Většinou tedy zahradní architekt 
navrhuje, tedy projektuje rozvržení ploch 
a osazovací plán, terénní úpravy, drobné 
stavební doplňky. Součástí naší práce jsou 
i technické a autorské dozory - chodíme 
dohlížet a radit se přímo na zahrady, 
rozmísťujeme se zahradníky rostliny,  
a to pak občas i trochu kopeme a sázíme 
– ale většinou nás na místě potřebují na 
jiné věci. Dozor někdy zákazníci podcení 
a stěžují si na nekvalitní provedení poté, 
co je dílo hotové. Pak už jim nemůžeme 
nějak zásadně pomoci.
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Mluvila jste o projektování, co  
v takovém zahradním projektu 
nesmí chybět?

Zásadní je podrobná technická zpráva 
s popsanými technologiemi a soupisem 
materiálů. Tím je přesně dané, co má 
realizační firma použít a jak má práce 
provést. Výkaz může architekt proměnit 
i v položkový rozpočet, který dá maji-
telům představu o finanční náročnosti. 
Obojí stojí určité peníze, ale majitelům 
budoucí zahrady se vyplatí. Mají nástroj 
pro hlídání kvality dodávaného díla. Na 
trhu je totiž řada firem, které často ani 
netuší, jak se správně běžné zahradnické 
práce dělají. Jiné to sice dobře ví, ale 
zákazníky šidí. Naštěstí jsou i ty poctivé! 

A co rostliny?

U rostlin v návrhu záleží především na 
tom, jestli se do dané lokality hodí  
a dají se i sehnat. Například v Čechách 
totiž opravdu velké výpěstky dřevin 
nekoupím. Když objednáváme vzrostlé 
stromy nebo solitérní keře někde 
v zahraničí, nabízím klientovi i asistenci  
při osobním výběru. Občas mě někteří 
zákazníci vysílají vybrat stromy 
samotnou, což je zajímavá, ale zodpo-
vědná práce. Naštěstí v době internetu 
do mobilů a jiných vymožeností je 
takový výběr snazší - můžeme poslat 
alespoň fotografii zákazníkovi a on má 
možnost výběr ovlivnit. 

Jací klienti za vámi obvykle chodí s 
přáním úpravy zahrady? 

Zákazníci jsou nejrůznější: v případě 
privátních zahrad jde o znalce rostlin  
až po takové, kteří zahradě nerozumějí  
a chtějí mít jen pěkné okolí domu  
a počítají s profesionální údržbou. Neod-
mítám ani zpracování návrhů na terasy  
u bytů nebo malé zahrádky - jednak  
z principu a také proto, že jde někdy  
o docela těžký a tím pádem zajímavý 
úkol. V případě veřejných prostor, hotelů, 
administrativních budov a podobně 
jsou klienty stavební firmy, architekto-
nické ateliéry, státní správa. Tam jsou 
často jejich požadavky přísně svázané 
finančními limity, ale v každém případě 

rozhovor
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Celým civilizovaným světem teď hýbe  
návrat ke klasickým zahradnickým  

technologiím, přírodě blízké krajinářské  
architektuře a udržitelnost.

Nejdůležitější je vzájemný respekt.
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rozhovor

Hledám velké poučení a inspiraci v přírodě a krajině.

Kam vyjíždíte za novými trendy?

Nejčastěji do Německa, je to sousední 
země a zeleň – jak v projekci, tak 
realizaci – nám má hodně co nabídnout. 
Letos se jedeme s kolegy podívat také 
na ohromnou výstavu Floriade 2012 do 
Nizozemí, která se koná jen jednou za 
deset let, a v září na exkurzi po krajinářských 
úpravách vytvořených pro Olympijské  
hry v Londýně. Obecně je pro náš obor 
velmi inspirativní Španělsko, Francie  
a Itálie, velmi progresivní je Švýcarsko. 
Pokud to rozpočet dovolí, jezdím také  
do Spojených států, Mexika, Austrálie,  
na Nový Zéland… Všude se přistupuje  
k zeleni trochu jinak. 

Co tedy teď ve světě „letí“?

Celým civilizovaným světem teď hýbe 
návrat ke klasickým zahradnickým tech-
nologiím, přírodě blízké krajinářské archi-
tektuře a udržitelnost. Neznamená to,  
že nám zahrady zarostou kopřivami  
a bodláky, stále musejí zůstat především 
krásné. Budeme jen více přemýšlet  
o stanovištích, přizpůsobovat se přírodním 
podmínkám a neprat se s nimi. Použijeme 
úpravy a technologie, které nevyžadují tolik 
chemických prostředků a vody. Nejde ale 
jen o ekologii: tuhle vlnu nepřímo podpořila 
také finanční krize - přírodě bližší zahrad-
ničení je také méně náročné na peníze i na 
práci. Shrnu-li to, hledám velké poučení  
a inspiraci v přírodě a krajině. 

Nedá mi se závěrem nezeptat, neboť 
někdy kovářova kobyla chodí bosa. 
Jak je na tom Vaše vlastní zahrádka?

Je maličká, má rozlohu šest krát čtyři 
metry a navazuje na obývací prostor.  
Je ale nesmírně cennou součástí našeho 
bytu na předměstí Prahy, v popínavkách 
a keřích hnízdí ptáci, chodí pít do napa-
jedla, objevují se ještěrky a ježci. Má ale 
jednu nevýhodu - vejde se do ní ale jen 
zlomek toho, co bych ráda pěstovala. To 
se mi ale stává i na velkých zahradách. 
Je třeba najít rovnováhu mezi druhovou 
pestrostí a přeplácaností.  

je nejdůležitější dobrá vůle a korektnost. 
Pokud se zákazníkem od začátku 
nefunguje komunikace, nemá cenu  
v práci pokračovat. Naštěstí se to stává 
velmi vzácně.  

Souvisí s tím i to, o jaký projekt  
se jedná? 

Nejde o rozlohu ani typ práce, nejdů-
ležitější je osobnost klienta a vzájemný 
respekt. Samozřejmě se lépe pracuje  
v hezkém prostředí, v návaznosti na 
kvalitní architekturu, přírodu nebo 
příjemný obytný prostor. 

Máte pocit, že jsou ve svých před-
stavách Češi jako zákazníci nároční? 

Hlavním přáním je vždy nízká náročnost 
na údržbu, dalším přáním bývá „aby tu 
pořád něco kvetlo“, čemuž my říkáme 
celoroční efekt a v poslední době se 
začíná častěji objevovat přání, které 
souvisí s celosvětovým trendem: 
člověkem vytvářená zeleň – zahrada či 
park - by měly být v souladu s přírodou, 
s co nejnižším negativním vlivem na 
životní prostředí. Čeká nás spousta práce 
- mnozí si totiž neuvědomují, co jejich 
přání znamená a musíme se k tomu 
spolu dostat. 

Co od svých klientů naopak od nich 
vyžadujete Vy?

Nezbytné jsou perfektní podklady. Přesné 
plány pozemku s domem – pokud jej 
nemají, trvám na geodetickém zaměření –  
a co nejpřesnější vyjádření jejich přání. 
Také se ptám se na životní styl, počty 
dětí, psů, záliby – to vše je nesmírně 
důležité. Moje dílo zhodnocuje nejen 
odborné znalosti, ale i psychologickou 
analýzu rodiny, firmy, znalost provozu 
hotelu, sportovního centra… V reálu 
tedy vím, jaká pravidla platí pro navážení 
potravin do restaurace, po jaké cestě se 
vodí koně, že mladá maminka potřebuje 
na své malé děti při hře dobře vidět, 
případně, že každý si i na malé zahradě 
potřebuje zalézt do schovaného koutku 
a odpočívat tam sám. Nejde to samo-
zřejmě ale ani bez důvěry investora.

Do módy dnes přichází „soulad  
s přírodou“, obecně pak environ-
mentální aspekty. Jak se to promítá 
do Vaší práce? 

Ráda navrhuji interiérovou zeleň a kromě 
projektování se věnuji také publikační 
činnosti, snažím se najít čas i na práci ve 
Společnosti pro zahradní a krajinářskou 
tvorbu, teď pomáhám přátelům s orga-
nizací fantastického festivalu v Praze 
Re-site jehož mottem je „město pro lidi“ 
a snažím se stále vzdělávat. 

rozhovor
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Novinky 
ze zahrady Zeleninová zahrada

Zahrada jedlých rostlin
Ořechový sad

zahrady

V novém roce 2012 pro Vás v zahradách Botanicus 
chystáme několik zajímavých novinek.

Zeleninová zahrada Vás již brzy přivítá 
v nové podobě, snažili jsme se vytvořit 
nápaditý a pestrý design, který nejen 
lahodí oku, ale je také plně funkční, 
tedy jsou zohledněny půdní i klimatické 
podmínky, stejně jako specifické nároky 
jednotlivých rostlin a jejich vzájemné 
vztahy. Do návrhu jsou zakomponovány 
také letničky a řada zajímavých a neob-
vyklých zeleninových druhů. Začínáme 
také zakládat zahradu jedlých rostlin  
a ořechový sad. V zimních měsících také 
provádíme řez dřevin v ovocném sadu. 

Zeleninová zahrada
Osázení záhonů v zeleninové zahradě  
se každoročně mění, jednotlivé plodiny  
se střídají, aby se zamezilo únavě půdy, 
jednostrannému odčerpávání živin a také 
výskytu chorob a škůdců. Letos jsme do 
návrhu zapojili více vertikálních struktur  
a jednotlivé druhy zelenin nakombinovali  
tak, aby se v růstu vzájemně podporovaly 
 a byly si prospěšné. Je tak například 
vedle sebe zasazena mrkev obecná (Dau-
cus carota L.) a cibule kuchyňská (Allium 
cepa L.), která odpuzuje pochmurnatku 
mrkvovou, jejíž larvy vyhlodávají pod 
pokožkou kořenu mrkve chodbičky  
a tím ji znehodnocují. 

Dva dlouhé podélné záhony jsou rozděleny 
do několika čtvercových a obdélníkových  
tvarů oddělených cestičkami. V pravi-
delných vzdálenostech se střídají různé 
proutěné konstrukce pro pnoucí rostliny 
jako je například fazol šarlatový (Phaseolus 
coccineus L.), hrachor popínavý (Lathyrus 
clymenum L.) či lufa (Luffa cylindrica L.). 
Zeleninovou výsadbu doplní také některé 
letničky jako jsou lichořeřišnice větší  
(Tropaeolum majus L.), laskavec ocasatý 
(Amaranthus caudatus L.), slunečnice roční 
(Helianthus annuus L.) a jiné. Mezi tradič-
ními druhy zeleniny jako je salát hlávkový 
(Lactuca sativa L.), hrách setý (Pisum sati-
vum L.), pór zahradní (Allium porrum L.) 
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Nové uspořádání zeleninové zahrady 
Záhony jsou rozčleněny do čtvercových a obdélníkových tvarů a osázeny pestrou  
škálou zeleninových druhů. Je zde zařazeno více vertikálních struktur s pnoucími rostlinami, 
které dotváří prostorovou strukturu zahrady a dají vyniknout kráse popínavých letniček.

či paprika roční (Capsicum annuum L.) 
uvidíte také druhy méně známé jako je 
například lilek jedlý (Solanum melongena L.), 
mochyně peruánská (Physalis peruviana L.) 
či artyčok kardový (Cynara cardunculus L.). 
Zajímavostí je netradiční zelenina ačokča 
(Cyclanthera pedata L.), lidově zvaná pap-
riko-okurka. Je to jednoletá popínavá 
bylina původem z Jižní Ameriky, která má 
tenkou, hustě větvenou lodyhu a dosahuje 
výšky až 8 m. Plody mohou připomínat  
lusk, jsou vejčité s ostrým hrotem, dlouhé 
10 až 20 cm. Vnitřek plodů je po dozrání 
dutý. Mají sladkokyselou chuť, podobnou  
chuti okurky a obsahují hořčiny, beta 
karoten a vitamíny C, B1 a B2. Je možné 

je plnit mletým masem, zapékat, dusit či 
nakládat do sladkokyselého nálevu. Za 
zmínku stojí také lufa (Luffa cylindrica L.), 
jednoletá popínavá rostlina z čeledi  
tykvovitých (Cucurbitaceae), která pochází 
z tropických oblastí jihovýchodní Asie  
a pěstuje se také v Jižní Americe a Africe. 
Je známá zejména pro své plody, jež 
jsou podobné okurkám a používají se na 
výrobu masážních žínek, stejně jako  
v aranžérství či jako podrcené k vylehčení 
substrátů. Mladé plody jsou jedlé  
a chutné. Lufa vyžaduje chráněné stano-
viště, ven se vysazuje asi v půli května.

Zahrada jedlých rostlin
Na ploše budoucí jedlé zahrady plánu-
jeme zjara vysadit zelené hnojení, jež 
obohatí půdu o humus, celkově ji pro-
kypří a zabrání růstu plevelů. Vybírali 
jsme druhy, které jsou schopné vázat na 
své kořeny hlízkové bakterie a obohatit  
tak půdu o dusík. Jedná se především  
o jednoleté rostliny z čeledi motýlokvě-
tých (Papilionaceae), které zahrnují jetelo-
viny a luštěniny, a bobovitých (Fabaceae). 
Mezi vysazenými rostlinami bude například 
hrách setý (Pisum sativum L.), hrách setý 
peluška (Pisum arvense L.) a svazenka vra-
tičolistá (Phacelia tanacetifolia L.), která 

je navíc významnou medonosnou rost-
linou. Již na podzim jsme v jedlé zahradě 
založili malý ovocný sad tvořený mišpulí 
velkoplodou (Mespilus germanica L.) 
a kdouloní obecnou (Cydonia oblonga 
Miller), dvěma velmi dekorativními 
malými stromky. Mišpule má velké bílé 
květy, kožovité listy, které se na podzim 
barví do žlutočervena, a kulovité plody, 
které jsou jedlé až po přemrznutí. Pou-
žívají se k přímé konzumaci či k výrobě 
marmelád, naši předkové je také sušili  
na křížaly. Kdouloň má velké plstěné listy, 
bílé, jabloním podobné květy, a žluté, 
výrazně aromatické plody, které jsou 
zasyrova nepoživatelné, ale lze z nich 
vyrobit velmi dobrý džem. Používány jsou 
rovněž v kosmetice a potravinářství. 

Ořechový sad
K novinkám patří také realizace ořechového 
sadu, který je situován v severozápadním 

cípu komplexu zahrad Botanicus. Roz-
kládá se na ploše téměř dvou hektarů  
a zatím jsou zde vysazeny různé odrůdy 
ořešáku královského (Juglans regia L.). 
Tento vznosný strom, původem z Asie,  
je u nás považován téměř za zdomácnělý. 
Patří do čeledi ořešákovitých (Juglanda-
ceae), je jednodomý a větrosnubný, 
s jednopohlavnými květy. Dorůstá výšky 
kolem 20 m, stejný je i průměr koruny. 
Plody, ořechy, dozrávají od září do října, 
jednotlivé odrůdy se od sebe liší tvrdostí 
skořápky. Podle té se také dělí na kame-
náče, křapáče, papíráky a polopapíráky. 
Kamenáče mají tvrdou, těžce rozlousknu-
telnou skořápku, jsou odolné a využití  
nachází spíše jako lesní stromy. Křapáče 
jsou velkoplodé, s měkkou skořápkou, 
snadno ale při skladování vlhnou a plesniví. 
Papíráky mají velmi tenkou skořápku  
a nejsou proto příliš odolné vůči mrazům, 
ptákům a manipulaci. Nejodolnější  

odrůdou jsou polopapíráky, které mají 
hladkou skořápku a dobrý poměr jádra  
a skořápky. Pro náš sad jsme proto zvolili 
odrůdy právě z této skupiny ořešáků.  
Vybrali jsme hojně plodící odrůdy, mezi 
které patří například ´Saturn´, velmi 
bujný strom se vznosnou kulovitou koru-
nou a středně velkým až velkým plodem, 
téměř hladkou skořápkou a dozrávající  
koncem září. Další zvolenou odrůdou, 
původem z USA, je ´Lake´, jež plodí velké, 
oválné ořechy s velmi dobrou, sladkou 
chutí. Odrůda ´Jupiter´ má svůj původ  
v Čechách, upřednostňuje otevřené polohy 
a půdy dobře zásobené živinami a vláhou.  
Ořechy jsou velké, s šedohnědou sko-
řápkou a dobrou, nasládlou a zejména 
v čerstvém stavu lahodnou, chutí. Mezi 
další zasazené odrůdy patří také ´Mars´, 
´Apollo´, ´Sichrov´ či ´Seifersdorfský´.  

zahrady zahrady

Návrh na Zahradu jedlých rostlin 
Záhony budou osázeny pestrou skladbou keřů, trvalek a v menší míře také letniček.  
Většinu plánované výsadby tvoří rostliny jedlé (celé či jejich části), vysázeny budou ve 
společenstvech, která se vzájemně doplňují a podporují.
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Seriál Zahrady 
Botanicus Klášterní 

zahrada

zahrady

Tato zahrada je inspirována středověkými klášterními zahradami, 
které měly ryze praktický význam a sloužily tedy k hospodářským 
účelům příslušného kláštera. Pro tyto zahrady je typická nejen  
určitá pravidelnost a maximální funkčnost jednotlivých částí,  
ale také určitý duchovní rozměr, neboť byly pro mnichy rovněž  
místem meditace a rozjímání.

Ve středověku byly kláštery nejen místy 
vzkvétajícího duchovního života, ale 
především centry vzdělanosti v mnoha 
oblastech lidského vědění. Ukrývaly se zde 
například vzácné knihy, relikvie, rukopisy  
a kroniky, které poukazovaly na stře-
dověký způsob života a myšlení. Tvořilo  
se zde také umění a kláštery poskytovaly  
prostor k intenzivní modlitbě. Byly rovněž 
nazývány opatrovníky lékařských znalostí. 
S největší pravděpodobností si toto 

označení zasloužily právě díky pěsto-
vaným léčivým rostlinám. 

Podle dochovaných zpráv a plánků je 
zřejmé, že se většinou jednalo o základní 
druhy bylin. Mniši je používali pro 
okamžitou léčbu, kterou byli schopni 
provádět přímo v klášteře. Na vnitřních 
plochách klášterů, které byly původně  
travnaté, byly pěstovány léčivé byliny  
a různé druhy užitkových rostlin. Vzniklé 

zahrady prolínaly pískové nebo kamenné 
cesty, záhony bývaly zpravidla lemovány 
zimostrázem obecným (Buxus semper-
virens L.), nejen díky jeho stálezelenému 
habitu, ale i pružnosti, pomalému růstu  
a schopnosti zdůraznit hranice a čisté 
linie. Tento poznatek jsme využili při 
zakládání uzlové zahrady v přední části 
pozemku. Rostlinnou kostru zahrádek  
tvoří právě zimostráz obecný. 
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Vnitřní plochy jsou osázeny bylinami, 
jež se pravidelně splétají a vytvářejí tak 
ornamenty různých tvarů a velikostí. Pro 
královské a měšťanské zahrady tohoto 
období jsou typické pergoly, květinová 
zákoutí, lavičky a sedátka porostlá trávou 
nebo aromatickými bylinami. Klasickou 
plodinou vysazovanou do těchto 
drnových (bylinných) laviček byl vytrvalý 
heřmánek římský (Anthemis nobilis L.), 
který výborně odolává sešlapávání. Na 
naší stejně funkční lavičce je použita 
poléhavá mateřídouška kmínová (Thymus 
herbabarona Lois.). Typickým znakem je 
její pronikavé aroma, malé, tuhé listy  
a drobné květy růžové barvy. Pochází 
ze Středomoří, proto se jí daří na plném 
slunci, v propustné půdě. 

Pro léčebné účely sbíráme v průběhu 
června až září mladé kvetoucí nedřevnaté 
části rostliny, a to vždy za suchého 
počasí, nejlépe kolem poledne, kdy 
mají nejvyšší obsah vonných silic. Díky 
nízkému obsahu vody lze mateřídoušku 
i tymián usušit poměrně rychle. Pro 
zachování jejich aroma je uskladňujeme  
v dobře uzavíratelných nádobách.

Klášterní zahrady byly často námětem 
obrazů. Jedním z typických témat této 
doby je Panna Marie s Jezulátkem  
v náručí, sedící na travnaté lavici. Tímto  
se vysvětluje, proč byly klášterní zahrady 
známy jako zahrady mariánské.

Jednou z velice oblíbených okrasných rostlin 
klášterních zahrad byly růže (Rosa sp.). 
Nevíme přesně, kdy jejich pěstování 
začalo, pravdou však je, že se růže 
objevují nejen na antických palácových 
malbách na Krétě již roku 1600 př. n. l., 
ale i na raných egyptských hrobkách. 
Stříhaní a řez růží jsou popsány již ve 
spisech Theoprasových. Byli to pravdě-
podobně Římané, kteří přivezli růže do 
dalších částí Evropy. Nejstarší známou 
pěstovanou růží byla Rosa gallica L. var. 
officinalis. Růže se též stala oblíbeným 
symbolem, který se objevoval na četných 
obrazech a v básních. 

V naší klášterní zahradě jsou růže 
vysázeny u dřevěné obloukové pergoly, 
jedná se o staré odrůdy keřových a popí-
navých růží. Z keřových lze jmenovat 
například odrůdu´Queen Of Denmark´, 
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která velmi příjemně a silně voní a její 
květy jsou v odstínech bílé a růžové, či 
´Celsiana´, odrůdu původem z Francie, 
jejíž květ je bílý až světle růžový. Mezi 
keřové růže, které u nás můžete vidět, 
patří i odrůda ´Seagull´, která má 
šedozelené listy a bílé květy s jasně 
žlutými tyčinkami. Z popínavých růží lze 
zhlédnout například odrůdu ´Madame 
Hardy´, která patří do skupiny histo-
rických růží a má bílé květy s intenzivní 
vůní, či varietu´Alexander Girault´, jež 
je převislá s poloplnými růžovými květy.  
Odrůda ´Altissimo´je bohatě kvetoucí 
popínavá růže s rudě červenými květy, 
´Easleas Golden Rambler´ pak s plnými, 
citrónově žlutými květy. Má olivově 
zelené, kožovité listy a dorůstá výšky  

až 4 m. Další velmi půvabnou růží je´Fe-
licite Et Perpetue´, jež má bílé až světle 
růžové květy. Je však náchylná k padlí 
a v našich podmínkách může vymrzat, 
stejně jako růže ´Mme Alfred Carriere´. 
Tato byla vyšlechtěna ve Francii profe-
sorem Schwartzem, má bílé až světle 
růžové květy s intenzivní vůní a dorůstá 
výšky až 280 cm. Za zmínku jistě stojí  
i kultivar ´Sombreuil Clg´, původem 
také z Francie, který má nádherné 
krémově bílé květy.  

Vedle růží byly oblíbené i okrasné květiny, 
které u nás rostou na bočních záhonech 
podél celé zahrady. Rádi bychom zmínili 
například některé byliny využívané  
k barvení látek, jako je třeba světlice 
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Mniši používali byliny  
pro okamžitou léčbu, kterou  

byli schopni provádět  
přímo v klášteře. 
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barvířská (Carthamus tinctorius L.), někdy 
nazývaná též saflor, která pochází  
z východní Asie. Do Evropy se dostala 
přes Španělsko, kam ji přivezli Arabové  
z Afriky. Jedná se o jednoletou bylinu, 
která může připomínat bodlák, dorůstá 
výšky asi 120 cm, má střídavé jednoduché 
listy a trubkovité květy se zlatožlutou, 
později oranžovou korunní trubkou. 
Kvete od července do září. Zpočátku se 
využívala zejména jako léčivá a barvířská 
rostlina, v první polovině 19. století se 
začala pěstovat také jako olejnina. U nás 
se používala hlavně k barvení pokrmů  
a cukrovinek. Pěstována byla zejména  
v okolí Žatce, Slaného a na jižní Moravě. 
Postupně byla její produkce omezena, 
zejména z důvodu dovozu olejnatých 
surovin ze zahraničí. 

Další rostlinou využívanou též k barvení 
je rezeda žlutá (Reseda lutea L.), jednoletá 
až vytrvalá bylina s přímou lodyhou, která 
náleží do čeledi rezedovité (Resedaceae) 
a pochází ze střední Evropy. Dosahuje 
výšky asi 60 cm, má vejčité až trojú-
helníkovité listy, květ tvořený hrozno-
vitým květenstvím a plodem je tobolka. 

Kvete od května do října. Ve všech svých 
částech obsahuje žluté barvivo luteolin, 
nejsilnější barvicí schopnost mají stonky  
a listy. Používá se zejména na barvení 
vlny a hedvábí. Zajímavostí je také 
rostlina jménem ločidlo obecné (Ferula 
communis L.), která se v dnešní době 
pěstuje již jen zřídka. Jedná se o trvalku, 
která může dorůstat výšky až 5 m, náleží 
do čeledi miříkovitých (Apiaceae) a má 
svůj původ v oblasti Středomoří. Velké 
duté stonky mohou mít průměr až  
8 cm, spodní listy mají celerovou vůni, 
jsou vějířovité a dělené v čárkovité  
lístky. Horní listy jsou menší, mají 
i kratší řapíky, jež mnohdy vytváří kolem 
stonku nafouknuté pochvy. Květy jsou 
matně žluté okolíky, kvetou od března do 
dubna. Plodem je dvounažka s křídlatým 
lemem.  Je využívána v tradiční medicíně 
v některých oblastech Středozemí a 
také při výrobě likérů. Stejné využití 
má i rostlina původem ze Středozemí, 
routa vonná (Ruta graveolens L.), která 
dorůstá výšky asi 40–60 cm a je vytrvalá. 
Byla používána již za starých Římanů, 
kteří ji spolu s česnekem a kozím sýrem 
používali k přípravě aromatického koření 
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zvaného moretum. Ve středověku  
se pěstovala jako léčivka v klášterních 
zahradách. Její listy jsou modrozelené, 
oválné a lichozpeřené. Květy jsou zpra-
vidla uspořádány do hroznovitého či 
vrcholičnatého květenství. Plody bývají 
měchýřky, bobule, peckovice či tobolky. 
Daří se jí na slunném stanovišti s dobře 
propustnou půdou.  

 Do Jižní Ameriky v dobách Aztéků se 
můžete podívat s naší kolekcí dvanácti 
druhů slunečnic. Aztékové ze slunečni-
cových semen mleli mouku a lisovali olej, 
využívaný nejen pro potravinářské účely, 
ale také jako olej do lamp. Slunečnice 

byla pěstována již americkými Indiány asi 
před 3000 lety, její latinský název Heli-
anthus je odkazem na Helia, řeckého 
boha Slunce. Do Evropy slunečnici přivezli 
v 16. století Španělé. Je nejen oblíbenou 
okrasnou rostlinou, ale má také více-
účelové využití. Dřeň z lodyh je velmi 
lehká, byla například používána Číňany 
k výrobě hedvábí a provazů. Poupata 
slunečnice se mohou přidávat do salátů  
či se podusit, podobně jako třeba 
artyčoky. Z květů lze vařením získat žluté 
barvivo. Semena se konzumují syrová či 
pražená, mohou se také nechat naklíčit.  
Olej získávaný ze semen se využívá nejen 
jako jedlý, ale také jako zvláčňující složka 

do různých kosmetických přípravků, je 
ceněn zejména pro obsah vitamínu F. 
Zajímavé je také využití slunečnice při 
kultivaci zamokřelých území, jako je 
tomu například v Holandsku. Svými 
kořeny dokáže rychle čerpat vodu z půdy. 

Především v době květu jsou v klášterní  
zahradě nepřehlédnutelné vyvýšené 
levandulové záhony, jež jsou situovány  
u jejího vchodu. 

V takzvaných „bedněných záhonech“ 
ve střední části zahrady jsou vysázeny 
tradiční odrůdy různobarevných hrachorů 
(Lathyrus sp.), velmi půvabných popínavých 
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Především v době květu jsou‚ 
v klášterní zahradě nepřehlédnutelné vyvýšené 

levandulové záhony u jejího vchodu. 

Na vnitřních plochách klášterů, které  
byly původně travnaté, byly pěstovány léčivé 

byliny a různé druhy užitkových rostlin.
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1
2

1. Makleja srdčitá / Macleaya cordata
2. Klejicha hedvábná / Asclepias syriaca 

Klášterní zahrada 
Umístění popisovaných 

rostlin v zahradě

rostlin, které jsou pěstovány jako letničky 
již od 17. století. Dnes existuje velké 
množství jejich hybridů, které se liší 
barvou, tvarem i velikostí květů. Pochází 
z Itálie a Sicílie a náleží do čeledi bobovité 
(Fabaceae). Kvetou od června do srpna. 
Na jednom ze záhonů je také lichoře-
řišnice (Tropaeolum sp.), rostlina původem 
z oblasti Ekvádoru, Peru a Kolumbie, 
která se do Evropy dostala v 15. století.  
Je velice vděčná a nenáročná, má 
plazivou lodyhu, listy s ovíjivými řapíky 
a její květy jsou až 7 cm velké, oranžově 
červené barvy. Často se přidávají do salátů 
a jiných pokrmů, které svou kořeněnou 
chutí příjemně oživí. Kvete v červnu  
až říjnu. Vidět zde můžete také různé 
kultivary svlačce (Convolvulus sp.), 
popínavé letničky, která vytváří hustý 
porost. Kvete od června až do září pest-
robarevnými květy, které je dobré po 
odkvětu odstranit, aby rostlina vytvořila 
nová poupata. Daří se jí téměř ve všech 
typech půd. 

Ve středu klášterní zahrady jsou vysazeny 
dvě řady lip (Tilia sp.), které dělí travnatá 
plocha. Ta byla ve šlechtických zahradách 

využívána ke hrám, u nás se zde příle-
žitostně konají svatební obřady a jsou 
zde kamenné lavičky, které vybízí  
k příjemnému posezení v letních dnech. 

Za lipovou zástěnou je vysázen živý plot 
z tisu červeného (Taxus baccata L.). Jak 
mnozí jistě vědí, jedná se o stálezelený, 
často vícekmenný strom či keř, který je  
u nás původní a roste většinou v mělkých, 
kamenitých a dostatečně vlhkých 
půdách. Velmi dobře snáší stín  
a může dosahovat vysokého věku, někdy 
až 300 let. Na podzim větvičky zdobí 
červené dužnaté plody. Celá rostlina je 
velmi prudce jedovatá. Latinské rodové 
jméno Taxus pochází z řeckého slova 
toxon (luk), dle toho, že se z jeho dřeva 
vyráběly luky. Slovo baccata v latině 
znamená nesoucí bobule, podle míšku 
obklopujícího semeno, jež může připo-
mínat bobule. 

V zadní části klášterní zahrady jsou 
vysazeny některé užitkové rostliny jako  
je například proso seté (Panicum miliaceum L.), 
len setý (Linum usitatissimum L.) či 
slunečnice roční (Helianthus annuus L.).  

zahrady zahrady
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Objevujeme  
svět rostlin  

s Danou Hradeckou Rozmarýn lékařský
Majoránka zahradní
Řepík lékařský

rostliny

Rozmarýn lékařský  
Rosmarinus officinalis L. 

Čeleď: hluchavkovité (Lamiaceae)
Charakteristika: Rozmarýn lékařský, lidově 
zvaný též rozmarýnka či mořská rosa, je 
půvabná aromatická bylina, která ve své 
domovině dorůstá výšky až 2 m, v našich 
podmínkách kolem 1,2 m. Ve spodní části 
dřevnatí, má úzké, voskovité, čárkovité listy 
a drobné, dvoupyskaté modré až fialové 
kvítky, jež se objevují od června do srpna. 
Původ: Středomoří, kde roste na suchých 
místech v oblastech mořského pobřeží.
Pěstování: Rozmarýna vyžaduje teplé, 
slunné stanoviště, lehkou písčitou a dobře 
propustnou půdu a mírnou zálivku. V našich 
podmínkách se jí daří na chráněných slun-
ných polohách, nesnáší však zimní vlhko  
a větší mrazy, v zimě proto může vymrzat.  
Množí se na jaře výsevem či stonkovými 
řízky a zpravidla velmi dobře klíčí. 
Použití: Ve starověkém Egyptě a Římě 

byla rozmarýna jednou z nejoblíbenějších 
zahradních rostlin a ve starověku byla  
používána ke kultovním účelům a také  
jako prostředek pro zlepšení paměti. 
Nechyběla  v téměř žádné klášterní zahradě. 
Obsahuje celou řadu biologicky aktivních 
látek jako jsou například flavonoidy, feno-
lické látky, organické kyseliny, diterpeny, 
triterpeny, třísloviny a také velké množ-
ství silice s obsahem kafru, cineolu, borne-
olu a jiných. Sbírá se nať v době květu, tedy 
od června do srpna,  a sušená se dále vyu-
žívá jako koření zejména při přípravě maso-
vých pokrmů, do polévek, pomazánek, omá-
ček, salátů, těstovin, pečiva apod. Rozdrcený 
rozmarýn se někdy také používá ke kon-
zervaci masa. Jeho silici lze využít do aro-
malamp, může tak zmírňovat bolesti hlavy, 
rozmarýnový olej se přidává do kosmetic-
kých výrobků a parfémů. Esenciální olej  

z rozmarýnu má stimulační účinky, je 
vhodný při únavě, podporuje koncentraci, 
pomáhá při chřipce, nachlazení a revma-
tismu. Tradičně se používá při poruchách 
zažívání, povzbuzuje chuť k jídlu a tvorbu 
žaludečních šťáv, pomáhá také při dlouho-
dobém stresu a při chronických onemocně-
ních. Má antibakteriální účinky, je důležitou  
součástí likérů a rovněž směsí pro odpuzo-
vání hmyzu. Účinky rozmarýnu jsou silné, 
měl by se tedy, stejně jako celá řada dalších 
bylin, používat pouze v omezené míře. Při 
předávkování může vyvolat i křeče či stavy 
opojení. Pro těhotné a kojící ženy platí úplná 
kontradikce, stejně tak pro osoby, jež prodě-
lali zánětlivé onemocnění jater či ledvin. 
Zajímavost: Latinský název rosmarinus 
je odvozen od slov ros znamenající rosa 
a marinus, jež vyjadřuje mořský – tedy 
mořská rosa.
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Čeleď: hluchavkovité (Lamiaceae)
Charakteristika: Bylinka, kterou jistě 
všichni znají, je velmi oblíbenou a prasta-
rou léčivou rostlinou, kterou pěstovali již 
staří Egypťané. Jedná se o vytrvalý nízký 
keřík, jež dosahuje výšky asi 30 cm, má vej-
čité, světle zelené vonné lístky, které jsou 
plstnaté a velmi jemné na dotek. Nená-
padné droboučké narůžovělé či nafialovělé 
kvítky uspořádané v latách vykvétají kolem 
zeleného středu. 
Původ: Středozemí 
Pěstování: Vyžaduje lehkou vápnitou půdu 
s dostatkem živin a vláhy, a slunné, chrá-
něné stanoviště. Vysévá se na jaře koncem 
dubna až počátkem května, malé rostlinky 
se pak přesazují, nejlépe do trojsponu po  
15 cm, rozrostou se do šířky. Pěstuje se jako 

letnička, v našich klimatických podmínkách 
nepřezimuje. Na podzim je možné přesadit 
ji do truhlíku a uchovat doma. 
Použití: Jako koření se používá nať s ještě 
nerozvinutými poupaty, která se sbírá 
několikrát za sezónu. Suší se ve stínu, při 
umělém sušení by teplota neměla přesáh-
nout 40°C. Je velmi dobrá také v čerstvém 
stavu. Jako koření má široké využití, při-
dává se do polévek, omáček, bramboráků 
a masových pokrmů. Bývá rovněž součástí 
směsí bylinkového koření, zejména  
v Itálii, Francii a Španělsku. Jejími obsaho-
vými látkami jsou silice, enzymy, třísloviny, 
kyselina askorbová a další látky. V lidovém 
léčitelství se používá jako mírné sedativum 
a diuretikum, při nachlazení, nervové sla-
bosti a také trávicích obtížích.  

Přelitím suché drcené natě ¼ l vroucí 
vody je možné připravit majoránkový  
čaj, jež zmírňuje nadýmání, migrénu 
a bolesti hlavy. 
Zajímavost: Majoránka bývá někdy spo-
jována s bohyní lásky Afrodité, která prý 
ji stvořila jako symbol štěstí. Odtud také 
pochází její lidový název štěstí z hor.

Čeleď: růžovité (Rosaceae) 
Charakteristika: Vytrvalá rostlina, která 
dorůstá výšky kolem 1 m. Má oddenek, 
který dřevnatí a přímou, jednoduchou či 
rozvětvenou lodyhu. Listy jsou lichozpe-
řené, na líci zelené a na rubu šedoplstnaté. 
Květenství tvoří hrozen s mnoha drobnými 
žlutými kvítky, jež kvetou od července do 
září. Plodem je češule s háčky.
Původ: Areál výskytu sahá od ostrovů 
Makaronésie přes severní Afriku, Evropu  
až na západní Sibiř. Zavlečen byl i do Severní 
Ameriky, jižní Afriky a na Nový Zéland.
Pěstování: Vysévá se ze semen na jaře 
i na podzim. Je nenáročný, dobře snáší stín 
a sucho. Sbírá se hlavně kvetoucí nať od 
června do září.
Použití: Řepík lékařský je prastarou, dobře 
známou léčivou rostlinou, využívanou již 

za časů antického Řecka. Obsahuje řadu 
účinných látek jako jsou například tříslo-
viny, hořčiny, silice, flavonová barviva či 
fytocidní látky. V malém množství také 
kyselinu křemičitou, vitamín C, železo, 
cholin a jiné látky. Řepík je známý zejména 
pro svůj stahující účinek, kterého se v his-
torii hojně využívalo na zástavu krvácení 
na bojištích. V 15. století byl důležitou slož-
kou přípravku zvaného „arkebuzová voda“, 
která se používala na střelné rány. Zevně 
se také používá k obkladům a koupelím při 
lehkých povrchových zánětech kůže, drob-
ných poraněních a hemoroidech. Má široké 
využití také v kosmetice, ošetřuje nečistou 
a mastnou pleť, dezinfikuje a hojí. Pomáhá 
léčit žlučníkové potíže, používá se jako 
kloktadlo při bolestech v krku a přidává se 
i do relaxačních koupelí. Dříve se používal 

i jako barvířská rostlina. Má rovněž močo-
pudný a protizánětlivý účinek.
Zajímavost: Lidově bývá nazýván řepíček, 
útrobník, konopěnec či eupatoria. Říká se, 
že jeho druhový latinský název eupatoria 
je odvozen od jména krále Eupatora, kte-
rému byl podán jako protijed a zachránil 
mu tak život. 

Majoránka zahradní 
Origanum majorana L.

Řepík lékařský 
Agrimonia eupatoria L.

rostliny rostliny
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Esenciální 
oleje Bergamot

oleje

Bergamot  
Citrus bergamia

Čeleď:  Rutaceae – routovité

Všeobecný popis: Malý strom dorůs-
tající do výšky 4,5 m s hladkými oválnými 
listy a malými kulatými žlutými plody.

Původ: původně pochází z tropické Asie. 
Hojně se pěstuje v Kalábrii v jižní Itálii a pro 
komerční účely také na Pobřeží slonoviny.

Tradiční medicína: poprvé se olej 
prodával v Bergamu v Itálii, odkud také 
pochází jeho název. Tento olej se v ital-
ské tradiční medicíně používá mnoho 
let, zejména při horečnatých onemocně-
ních (včetně malárie); uplatnění v tradiční 
medicíně v jiných zemích není uváděno. 
Nicméně, v Itálie nachází tento olej široké 
uplatnění, a to především při léčbě ústních, 
kožních a dýchacích onemocněních  
a infekcí močových cest. 

Účinky: analgetický, anthelmintikum, 
antidepresivní, antiseptický, antispazmický, 
antitoxický, podporuje trávení, močopudný, 
protihorečnatý, dezodorizující, projímavý, 
stimulující, stomachický, posilující, hojivý.

Extrakce: esenciální olej se získává extrakcí 
za studena z kůry téměř zralých plodů. 

Charakteristika: světlá zeleno-žlutá 
tekutina se svěží sladkou vůní (postupem 
času se barva mění na hnědo-olivovou). 
Dobře se mísí s levandulí, neroli, jasmínem, 
cypřiškem, geraniem, citrónem, heřmán-
kem, jalovcem, koriandrem a fialkou.

Základní složky: je známo, že liso-
vaný olej obsahuje zhruba 300 sloučenin: 
zejména linalyl acetate (30–60 %), linalol 
(11–22 %) a ostatní alkoholy, seskviterpeny, 
terpeny, alkany a furokumariny (včetně 
bergaptenu 0,3–0,39 %).

Bezpečnostní data: u některých furo-
kumarinů (zejména u bergaptenu) bylo 
zjištěno, že jsou fototoxické; což znamená,  
že se nesmí používat na kůži vystavenou 
slunečním paprskům, neboť pak způsobují 
přecitlivělost a zabarvení pokožky. Zvý-
šenou pozornost věnujte použití oleje do 
prostředků určených pro péči o pokožku 
– v tom případě se doporučuje používat 

olej bez bergaptenu nebo rektifikovaný.  
Z ostatního hlediska uvádějí dostupné zdroje 
tento olej jako netoxický a nedráždivý.

Použití v aromaterapii

Pokožka: akné, spáleniny, opary, ekzém, 
bodnutí hmyzem, mastná pokožka, 
lupénka, svrab, bércové vředy, rány.

Dýchací ústrojí: zápach u úst, ústní 
infekce, bolest v krku, angína.

Trávící ústrojí: nadýmání, nechutenství. 

Imunitní systém: nachlazení, horečka, 
chřipka, infekční choroby.

Nervový systém: pocit úzkosti, deprese, stres.

Ostatní použití: používá se jako vonící 
do kosmetických prostředků, toaletních 
potřeb, opalovacích krémů a parfémů – je 
to klasická složka kolínské vody. Často se 
také používá v potravinářském průmyslu. 
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novinky

Novinky 
Botanicus Aromaterapeutická 

mýdla

Představujeme vám novou řadu aromaterapeutických mýdel.  
Jednu ze základních složek tvoří   mýdlové vločky (Sodium Palmate, 
Sodium Cocoate). Mýdla, která jsou vhodná pro všechny typy pleti, 
obsahují vysoký podíl kvalitních 100 % esenciálních olejů.

Mýdlo s esenciálním  
olejem Růže
NATURAL ROSE
Cymbopogon Martini / Palmarosa Oil / 
Palmarosa olej / Palma růžová, Pelar-
gonium Graveolens / Geranium Oil / 
Geranium olej / Muškát vonný, Cinna-
momum Camphora / Ho Leaf Oil / Ho olej / 
Kafrovník pravý, Cymbopogon Schoe-
nanthus / Lemongrass Oil / Lemongrass 
olej / Citronová tráva, Rosa Damascena / 
Rosa Oil / Růžový olej / Růže damašská, 
Copaifera Officinalis / Copaiba Balsam oil / 
Kopajva lékařská, Eugenia Caryophyllus / 
Clove Oil / Hřebíček olej / Hřebíčkovec 
vonný Pinus Sylvestris / Pine Oil / Borovice 
olej / Borovice lesní.

Mýdlo s esenciálním  
olejem Levandule
NATURAL LAVENDER
Lavandula Hybrida / Lavandin Oil / Lavandin 
olej / Levandule prostřední, Lavandula 
Angustifolia / Lavandula Angustifolia / 
Levandule olej / Levandule lékařská.

Mýdlo s esenciálním  
olejem Neroli
NATURAL NEROLI
Cinnamomum Camphora / Ho Leaf Oil / 
Ho Olej / Kafrovník pravý, Citrus Dulcis / 
Sweet Orange Oil / Pomeranč olej / 
Pomerančovník červený, Citrus Amara / 
Petitgrain Oil / Petitgrain olej / Citroník 
pomerančový hořký, Citrus Amara / Neroli 
Oil / Neroli olej / Citroník pomerančový 
hořký, Cymbopogon Martini / Palmarosa 
Oil / Palmarosa olej / Palma růžová, 
Jasminum Officinale / Jasmine Absolute / 
Jasmín Absolut olej / Jasmín lékařský.

Mýdlo S Esenciálním  
Olejem Pomeranč
NATURAL ORANGE LIME
Citrus Dulcis / Sweet Orange Oil / 
Pomeranč olej / Pomerančovník červený, 
Citrus Aurantifolia / Lime Oil / Lime olej / 
Citroník kyselý (Limetka), Citrus Bergamia / 
Bergamot Oil / Bergamot olej /  
Citroník bergamotový, Copaifera Offici-
nalis / Copaiba Balsam Oil / Copaiba olej / 
Kopajva lékařská, Citrus Nobilis / Mandarin 
Oil / Mandarinka olej / Citroník ušlechtilý, 
Citrus Amara / Petitgrain Oil / Petitgrain 
olej / Citroník Pomerančový hořký, 
Cymbopogon Schoenanthus / Lemongrass 
Oil / Lemongrass olej / Citronová tráva.

Mýdlo s esenciálním  
olejem Yuzu
NATURAL YUZU
Citrus Nobilis / Mandarin Oil / Mandarinka 
olej / Citroník Ušlechtilý, Citrus Tangerina / 
Tangerine Oil / Tangerine olej /  
Mandarinka tangerina, Citrus Amara / 
Bitter Orange Oil / Pomeranč bitter olej /  
Citroník pomerančový hořký, Citrus Junos / 
Yuzu Oil / Yuzu olej / Citroník Yuzu, Citrus 
Aurantifolia / Lime Oil / Lime olej / 
Citroník kyselý (Limetka), Eucalyptus 
Globulus / Eucalyptus Globulus / Eucalyptus 
globulus olej / Blahovičník kulatoplodý 
(Euc. Glob),Citrus Dulcis / Sweet Orange 
Oil / Pomeranč olej / Pomerančovník 
červený, Schinus Molle / Peruvian Pepper 
Oil / Pepř peruánský olej / Pepřovec 
obecný, Thymus Vulgaris / Sweet Thyme 
Oil / Tymián olej / Tymián obecný, 
Barosma Betulina / Buchu Oil / Buchu olej / 
Těhozev březový (Buchu), Canarium 
Commune / Elemi Oil / Elemi olej / 
Kanárník obecný (Elemi), Copaifera Offi-
cinalis / Copaiba Balsam Oil / Copaiba 
olej / Kopajva lékařská, Eucalyptus Dives / 
Eucalyptus Dives / Eucalyptus dives olej / 
Blahovičník (Euc. Dives), Pinus Sylvestris / 
Pine Oil / Borovice olej / Borovice lesní.
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Mýdlo s esenciálním olejem  
Máta peprná
NATURAL PEPPERMINT
Mentha Piperita / Peppermint Oil / Máta 
peprná olej / Máta Peprná, Juniperus 
Mexicana / Texas Cedarwood Oil / 
Cedrové dřevo Texas olej / Jalovec 
mexický (Cedrové dřevo), Lavandula 
Hybrida / Lavandin Oil / Lavandin olej / 
Levandule prostřední, Rosmarinus Offici-
nalis / Rosemary Oil / Rozmarýna olej / 
Rozmarýna lékařská.

Mýdlo s esenciálním  
olejem Měsíček
NATURAL CALENDULA
Amyris Balsamifera / West Indian 
Sandalwood Oil / Santalové dřevo olej /  
Santalové dřevo, Juniperus Mexicana / 
Texas Cedarwood Oil / Cedrové 
dřevo Texas olej / Jalovec mexický 
(Cedrové dřevo), Cedrus Atlantica / Atlas 
Cedarwood Oil / Cedrové dřevo Atlas 
olej / Cedr atlaský, Copaifera Officinalis / 
Copaiba Balsam Oil / Copaiba olej /  
Kopajva lékařská, Ferula Galbaniflua / 
Galbanum Oil / Galbanum olej /  
Galbanum (Ločidlo), Salvia Sclarea / 
Clary Sage Oil / Šalvěj clary olej / Šalvěj 
Muškátová, Viola Odorata / Violet 
Absolute / Violka absolut / Violka Vonná, 
Tagetes Minuta / Tagetes Oil / Aksamitník 
olej / Aksamitník malý (Afrikán)

Mýdlo s esenciálním 
olejem Geranium
NATURAL GERANIUM
Pelargonium Graveolens / Geranium Oil / 
Geranium olej / Muškát Vonný, Amyris 
Balsamifera / West Indian Sandalwood Oil / 
Santalové dřevo olej / Santalové dřevo, 
Cymbopogon Martini / Palmarosa Oil / 
Palmarosa olej / Palma růžová, Cinna-
momum Camphora / Ho Leaf Oil / Ho olej / 
Kafrovník pravý, Mentha Piperita / 
Peppermint Oil / Máta peprná olej / Máta 
peprná, Cymbopogon Schoenanthus / 
Lemongrass Oil / Lemongrass olej / 
Citronová tráva, Pinus Sylvestris / Pine Oil / 
Borovice olej / Borovice Lesní

novinky

Navštivte naši prodejnu  
v pražském Ungeltu nebo přijeďte  

k nám do Ostré. Kontakty najdete na  
našich webových stránkách.
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Řemesla 
v historickém  

centru

historické centrum

V tomto čísle zahajujeme nový seriál věnovaný řemeslům, která  
najdete v našem Historickém centru v Ostré. Postupně vám každé  
z nich představíme a dozvíte se také řadu zajímavostí z jeho historie. 
Přiblížíme vám, co jsme pro vás z každého řemesla v letošní sezóně 
připravili a na závěr každého dílu nebude chybět ani malá hádanka.

Dnes se tedy vydáme společně proti 
proudu času do dob dávno minulých, 
kdy člověk zjistil, že vlákno či dřívko ve 
ztuhlém tuku dává trvalejší SVĚTLO.  
Naše první zastavení v Historickém 
centru je věnováno VÝROBĚ SVÍČEK  
A VOSKAŘSTVÍ.

Nejstarší kamenná miska na ztuhlý tuk 
(lůj) pochází z doby před 17 000 lety  
a byla nalezena v jeskyni La Mouthe ve 
Francii. Svíčky znaly i starověké kultury 
Předního východu a Mezopotámie, kde 
jsou doloženy první bronzové svícny  
z poloviny 3. tisíciletí př.n.l.

Ve starověkém Římě ve 3. století př.n.l. 
byla svíčka (lojová) již běžným 
spotřebním zbožím.

Svíčka dala také jméno základní jednotce 
svítivosti – kandela (z latinského candéo – 
zářit, svítit).

 Velmi vhodným materiálem na výrobu 
svíček se stal již ve starověku včelí vosk, 
jeho dostupnost však byla limitována 
a cena příliš vysoká. Voskovice tak byly 
využívány jen nejbohatšími vrstvami 
společnosti, při významných událostech 
či církevních obřadech. Ve středověku se 

z včelího vosku, kromě běžných svíček, 
zhotovovaly také svíčky na měření času  
a jeho mimořádný význam dokládá  
i použití vosku jako platidla.

Včelí vosk získávali v českých zemích 
od včelařů voskáři, kteří jej zpracovávali 
na hmotu vhodnou k výrobě svíček. Tu 
pak prodávali svíčkařům a ti z nich dělali 
voskovice. Svíčkaři byli velmi vážení  
a bohatí řemeslníci a nikoliv náhodou 
byl jeden z prvních doložených evrop-
ských cechů v roce 1061 ve Francii právě 
cech „svícníků“. Svíčkaři byli zpravidla 
zruční umělečtí řemeslníci, kteří zdobili 

Výroba svíček 
a voskařství
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kostelní, pohřební i jiné svíce barevnými 
plastickými ozdobami – ornamenty, 
nápisy, znaky časomíry apod. Voskové 
hodiny byly jedním z prvních měřičů času 
– základ tvořila svíčka, která na sobě 
měla číselník a kovové kuličky. Hořením 
odtával vosk v hodinových intervalech  
od jedné kuličky ke druhé, ta padala  
s cinknutím do kovové misky pod svíčkou. 
Tyto hodiny můžeme považovat za  
předchůdce bicích hodin.

Od poloviny 18. do poloviny 19. století byly 
oblíbeným světelným zdrojem v Evropě 
voskové sloupky, které se vyráběly ze 
speciálně upravené voskové hmoty, kdy  
se do včelího vosku přidala pryskyřice  
a lůj. Sloupek byl zhotoven metodou 
několikanásobného protažení dlouhého 
knotu lázní roztavené voskové hmoty. 
Poté byly vzniklé dlouhé voskované knoty 
řezány na délku 1–2 metry a buď byly 
stáčeny volně do dlaně nebo navíjeny na  
k tomu upravené svícny se skřipci. Právě  
z voskových sloupků byly nejčastěji zhoto-
vovány nejrůznější ozdoby a řemeslníkům, 
kteří se touto činností zabývali se říkalo 
voskotvárníci.

Kvalitní, ale též velmi drahý vosk byl od 
18. století získáván také z vorvaniny. Byla 
to bílá krystalická hmota perleťového 
lesku – tuk vyplňující postranní dutiny 

lebečních kostí kytovců rodu vorvani, 
získávaný lovem těchto zvířat. Svíčky  
z vorvaniny měly vysokou kvalitu, jasný 
plamen a žádný zápach.

Nejdostupnějším materiálem pro výrobu 
svíček byl již od starověku hovězí či 
skopový lůj.

Lojové svíčky vyráběli v Evropě od stře-
dověku mydláři (někdy zvaní lojovníci) 
a ze zbytkového loje také řezníci. Tyto 
svíčky však velmi rychle hořely a navíc 
odporně páchly.

Metody výroby svíček

K nejstarším způsobům patří obalení 
tenkých plátů vosku kolem knotu – takto 
lze vyrábět jen svíčky z včelího vosku.

Další metodou bylo postupné namáčení 
knotu do svíčkové hmoty, až bylo 
dosaženo požadované tloušťky svíčky – 
tento způsob byl používán při ruční  
i strojové výrobě pro všechny druhy svíček. 
Příbuzným postupem bylo polévání zavě-
šeného knotu svíčkovou hmotou – takto 
se vyráběly zejména kostelní svíce.

Voskové a později parafínové svíčky byly 
lisovány pomocí kuželovitých forem, 
kterými byl protlačován změklý vosk  
i s knotem, z nekonečného provazce pak 

byly nařezány svíčky požadované velikosti. 
Mladší metodou, používanou především při 
výrobě svíček lojových, bylo lití do forem. Tak 
bylo možné současně vyrobit stovky svíček.

V 19. století s postupující průmyslovou výrobou 
sílily snahy o vylepšení kvality lojových svíček 
přidáváním různých přísad. V roce 1818 byl 
např. objeven stearin (směs kyseliny stearové 
a palmitové), který je vyráběn z rostlinných 
nebo živočišných olejů. Svíčky s přídavkem 
stearinu lépe hořely a méně čadily. Stearin 
je navíc biologicky rozložitelný, na rozdíl od 
později rozšířeného parafínu, který vzniká při 
zpracování ropy.

Cenově dostupné parafínové svíčky se 
rozšířily v polovině 19. století, ale to už 
svíčkám zdatně konkurovaly mnohem  
praktičtější petrolejové lampy.

Za zmínku stojí i přírodní vosky získávané 
z některých rostlin, které se přidávaly 
do parafínové svíčkové hmoty, například 

z  voskovníku obecného (Myrica cerifera) 
pocházejícího ze Severní Ameriky nebo 
kopernicie voskonosné (Copernicia cerifera) 
původem z Jižní Ameriky. Ta poskytovala  
tzv. karnaubský vosk využívaný nejen  
k výrobě svíček, ale i pečetního vosku nebo 
jako součást leštidel na boty.

Knoty byly nejprve vyráběny ze stočené 
koudele (odpadová vlákna při přípravě lnu, 
konopí, juty k předení) či jiných rostlinných 
vláken. Na počátku 19. století byly knoty 
značně zdokonaleny – např. vznikly duté nebo 
ploché knoty, knoty z hadrů, pletené knoty  
z bavlny preparované kyselinou sírovou nebo 
jinými látkami. Zdokonalené knoty nebylo 
potřeba tak často zastřihávat, což bylo běžně 
nutné v 10–15 minutových intervalech, neboť 
velký plamen hořel rychleji a zkracoval tak 
životnost svíčky. Z této činnosti se dokonce 
vyvinulo i speciální povolání „čistič svíček“. Ten 
měl za úkol během divadelního představení 
čistit (zkracovat knoty) i 300 svící, kterými 
bylo (ještě před vynálezem plynového světla) 
osvětleno jeviště. 

Ve 20. století, s rozvojem elektrického 
osvětlení a rozšířením petrolejek, svíčky 
rychle ztrácely svůj význam. Jejich použití se 
přesunulo pouze k významným či slavnostním 
příležitostem a dekorativním účelům. 
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Po vstupu do našeho Historického centra 
je dílna na výrobu svíček jedna z prvních, 
kterých si  povšimnete, a to i díky neob-
vyklé střeše, která vznikla smícháním 
jílovité zeminy se slámou. Vystoupáte-
li po nízkých schodech, uvítá Vás naše 
svíčkařka, která Vám  celý postup výroby 
svíček ráda vysvětlí. Sami si pak můžete 
vlastnoručně vyzkoušet, metodou 
namáčení knotu do rozpuštěné hmoty, 
jak taková svíčka v minulosti vznikala.  
K dosažení požadované tloušťky se knot 
musí ponořit nejméně 30x. Prohlédnout 
si zde můžete repliku přístroje, který se 
používal zejména v oblastech s rozvi-
nutým hornictvím, kde bylo potřeba 

vyrábět velké množství svíček na svícení 
v dolech. Říkalo se mu „kývající se oslík“ 
podle tvaru připomínajícího ouška  
i ocásek a pochází z Anglie na přelomu  
17. a 18. století. Součástí naší ukázkové 
dílny  je i kolo, které se používalo na 
sušení čerstvě vyrobených svíček. Lněné 
knoty se rozvěsí na dřevěné tyčky  
a tyto jednotlivé sady svíček se postupně 
namáčejí do hmoty a opět zavěšují na 
kolo k dosušení.

V letošní sezóně si u nás budete moci 
nově vyzkoušet i jeden z nejstarších 
výrobních postupů, kterým se vyráběly 
svíčky z včelího vosku. Princip je velice 

jednoduchý, nahřátý plát včelího vosku 
se natáčí kolem připraveného knotu. 
Je to činnost, kterou zvládnou i menší 
děti, odměnou jim pak bude vlastno-
ručně vyrobená svíčka s nezaměnitelnou 
medovou vůní. Při práci se  mohou navíc 
dozvědět, jak včely vosk vyrábějí a k čemu 
v úlu slouží.

Přijměte tedy srdečné pozvání do  
Historického centra a společně s dětmi 
nahlédněte do života našich předků, kdy 
světlo po západu slunce zdaleka nebylo 
samozřejmostí.  

Hádanka na závěr

KRATIKNOT je:
a) člověk, který zastřihával knoty

b) nůžky na stříhání knotů

c) nepodařená svíčka s velmi krátkým knotem

Správnou odpověď najdete na straně 57.

4343

Letos si u nás budete moci  
nově vyzkoušet i jeden z nejstarších  
výrobních postupů, kterým se  
vyráběly svíčky z včelího vosku.
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Kalendář 
akcí

26. května 2012 ▸
Slavnost medu a perníku 
Den sladkého medu, zlaté medoviny  

a cukrovinek s ukázkami výroby a zdobení  
perníků. Nenechte si ujít stáčení medu  

a objevte umění včelařství.

◂ 23. června 2012
Svatojánská slavnost a den sokolníků

Umění cvičit a používat k lovu lesní dravé  
ptáky – to je sokolnictví. Vycvičený dravec byl  

důležitým pomocníkem při opatřování potravy, 
dnes je sokolnictví především zábavou.  

Přijďte poznat svět dravých ptáků.

21. července 2012 ▸
Letní slavnost staročeské kuchyně 

Přijďte a společně s námi si zanotujte  
u stolu plného dobrého jídla a pití. Nenechte  

si ujít ochutnávku toho, co naši předkové  
jedli, pili a vařili.
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◂ 25. srpna 2012 
Den cirkusu, klaunů a loutek
Za doprovodu kejklíře se společně s námi  

vydejte do říše loutek. Nezapomeňte navštívit  
pravou kejklířskou dílnu v našich zahradách,  

kde se můžete přiučit něčemu novému. 

15. září 2012 ▸
Den piva a vína

Můžete se těšit na pravou nefalšovanou  
veselici s velkou spoustou divadelních představení, 

chmelového moku a jiskrné révy. 

◂ 22. září 2012
Festival sklizně

Společně s vámi se loučíme s létem.  
Ochutnejte pokrmy z právě dozrávajících plodů, 

připravované v těsném sousedství našich  
ekologických zahrad.
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7. dubna 2012  Velikonoce
Přijďte si vyrobit originální velikonoční dekoraci,  
uplést pomlázku nebo si vyzkoušet netradiční  
způsob zdobení vajíček. Nabízíme ochutnávku  
tradičních velikonočních pokrmů jako jsou jidáše, 
mazance nebo kopřivová nádivka.

8. a 22. prosince 2012  Adventní setkání
Jako každý rok slavíme v Ostré advent. Nasajte  
vánoční atmosféru a nad svařeným vínem nebo  
bylinným čajem spolu s tradiční vánočkou vyzkou- 
šejte starobylou výrobu svíček. Domů si pak  
můžete odnést vlastnoručně vyrobený svícen,  
věnec nebo originálně ozdobený perníček. 

27. října 2012  Čarujeme s dýněmi
Dýně má opravdu bohaté využití, nejen v kuchyni. 
Přijďte si vlastnoručně vyřezat dýni nebo ochutnat 
pokrmy jako je například dýňový chlebíček nebo  
dýňová polévka.

6. října 2012  Podzimní jarmark
Připravili jsem pro vás bohatou nabídku všeho,  
co jsme vypěstovali na našich ekologických  
zahradách, přijdťe spolu s námi dát sbohem  
létu při podzimním jarmarku.

AKCE U PRODEJNY
BOTANICUS V OSTRÉ
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SOBOTNÍ PŘEDSTAVENÍ 
V HISTORICKÉM CENTRU

historické centrum

28. dubna 2012
Vojta Vrtek
Pokud spojíte žonglérské a artistické 
umění s malým kouskem muzikanta  
a velkým kusem člověka, měl by vám 
z toho spojení vyrůst zajímavý umělec, 
v tomto případě se ale na svět vyklu-
bal komediant, klaun a kejklíř.

5. května 2012
Péro za kloboukem
Umění úrovně světové! Ve dne  
či v noci to nejkvalitnější umělecké 
osvěžení teatrální i vokálně  
instrumentální. 

12. května 2012
Kejklířské divadlo 
Kejklířské a artistické techniky, lout-
koherectví spojené s činohrou. To vše 
v podání Vojty Vrtka a Jendy Brůčka. 

19. května 2012
Péro za kloboukem 
Umění úrovně světové! Ve dne  
či v noci to nejkvalitnější umělecké 
osvěžení teatrální i vokálně  
instrumentální. 

2. června 2012
Divadlo Studna
Pyšná princezna. Známá pohádka  
o potrestané pýše v provedení, jaké  
si lze jen těžko představit. 

9. června 2012
Komedianti na káře
Dvojice kejklířů a komediantů, kteří 
žonglují se vším možným i nemožným, 
hrají pohádky i poučná představení,  
s loutkami i bez nich. 

16. června 2012
Divadlo na Kolečku
Loutkové a pouliční divadlo. Repertoár 
je určen pro diváky všech věkových 
kategorií. Představení zaujme napí-
navým dějem, výtvarným pojetím  
a závěrem, který řeší konflikt překo-
náním sebe sama.

30. června 2012
Divadlo Já to jsem
Potulné loutkové divadlo. Přijďte 
shlédnout tematicky zaměřené po-
hádky v podání Vítezslava Marčíka 
mladšího a Adama Bergera. 

7. července 2012
Péro za kloboukem
Umění úrovně světové! Ve dne  
či v noci to nejkvalitnější umělecké 
osvěžení teatrální i vokálně  
instrumentální. 

14. července 2012
Vojta Vrtek
Pokud spojíte žonglérské a artistické 
umění s malým kouskem muzikanta 
a velkým kusem člověka, měl by vám 
z toho spojení vyrůst zajímavý umě-
lec, v tomto případě se ale na svět 
vyklubal komediant, klaun a kejklíř.

28. července 2012
Vojta Vrtek
Pokud spojíte žonglérské a artistické 
umění s malým kouskem muzikanta 
a velkým kusem člověka, měl by vám 
z toho spojení vyrůst zajímavý umě-
lec, v tomto případě se ale na svět 
vyklubal komediant, klaun a kejklíř.

4. srpna 2012
Péro za kloboukem
Umění úrovně světové! Ve dne  
či v noci to nejkvalitnější umělecké 
osvěžení teatrální i vokálně  
instrumentální. 

11. srpna 2012
Divadlo Koňmo
Soubor neváhá vzít do ruky loutku, 
prezentovat se v pohybových i vý-
tvarných kreacích, či se vrhnout do 
spárů pantomimy.

18. srpna 2012
Teátr Víti Marčíka
Víťa Marčík je komediant a klaun v 
pravém slova smyslu. S neskrývanou 
radostí hraje známé příběhy tak, aby 
pobavil publikum. 

1. září 2012
Divadlo Trakař
Loutkové a pouliční divadlo. Reper-
toár je určen pro diváky všech věko-
vých kategorií. Obsahově se nejedná 
o klasické představení, hlavní je hra s 
diváky využívající mystifikaci a hra-
vou dvojznačnost.

8. září 2012
Vojta Vrtek, 
Teátr Víti Marčíka
Dva velmi zajímaví komedianti  
a umělci. Můžete se těšit na artistické 
a žonglérské prvky spolu s uměním 
loutkoherectví. 

29. září 2012
Teátr Víti Marčíka
Víťa Marčík je komediant a klaun  
v pravém slova smyslu. S neskrýva-
nou radostí hraje známé příběhy tak, 
aby pobavil publikum. 

6. října 2012
Péro za kloboukem
Umění úrovně světové! Ve dne  
či v noci to nejkvalitnější umělecké 
osvěžení teatrální i vokálně  
instrumentální. 

historické centrum
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Podrobný program a aktuální  
informace najdete na našich  
webových stránkách.
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PLÁN 
HISTORICKÉHO 
CENTRA

1. Vstupní hala
2. Brána,  

Únikový východ
3. Dřevník
4. Truhlárna
5. Dřevořezbářství
6. Provaznictví
7. Kamenictví
8. Košíkářská dílna

9. Vstup do zahrad, 
Únikový východ

10. Hrnčířská dílna
11. Drátenická dílna
12. Rýžoviště zlata
13. Rampa
14. Vodní nádrž
15. Vinný lis
16. Ohrada pro ovce

17. Hodovna
18. Stodola
19. Směnárna grošů
20. Vězení
21. Starý most
22. Výroba perníků
23. Ražba mincí
24. Kovárna
25. Kovářský měch

26. Loutkařská dílna
27. Vodní nádrže
28. Tkalcovský stav
29. Výroba svíček
30. Lékárna
31. Destilační pec
32. Stoupy
33. Výroba papíru
34. Tiskárna

35. Vodní kolo, mlýn
36. Hospoda
37. Řemeslné dílny
38. Schodiště
39. Královský trůn
40. Krejčovská dílna
41. Lazebnictví
42. Výroba mýdla
43. Brusírna kamene

44. Otevřené divadlo
45. Únikový východ
46. WC
47. Lukostřelnice
48. Bylinářství
49. První pomoc
50. Most
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Tradičních jídla 
v Historickém centru Škvarkové placky

Perníčky
Staročeské koláče
Jahelník

ŠKVARKOVÉ PLACKY
1 kg hladké mouky, 0,1 l oleje, 500 g škvarků, 0,6 l vody, 100 g droždí, sůl, 2 vejce,  
na posypání mák, vejce na potření a hrubá sůl

Postup: do mísy dáme mouku, sůl, vejce, olej, droždí rozmíchané ve vlažné vodě a vypracujeme těsto. 
Přimícháme škvarky, těsto rozdělíme na stejné kousky, vytvoříme placičky a položíme na vymaštěný plech. 
Necháme ještě chvíli kynout, potřeme vajíčkem, posypeme solí a mákem. Pečeme v rozpálené troubě dozlatova.

PERNÍČKY
500 g hladké mouky, koření do perníku, 150 g medu, 7 g jedlé sody
200 g cukru, 8 g másla, 2 vejce

bílková poleva:
1 bílek
100 g moučkového cukru
trochu citrónové šťávy

Postup: do mouky přimícháme sodu, koření do perníku, vlijeme rozehřáté máslo s cukrem, medem 
a vejci.Vše vypracujeme ve vláčné těsto, které necháme 2 hodiny odpočinout. Pak těsto vyválíme na 0,5 cm 
plát a vykrajujeme různé tvary. Narovnáme na vymaštěný plech a v rozpálené troubě pečeme dozlatova. 
Vychladlé perníčky můžeme zdobit bílkovou polevou a slepovat marmeládou.

Výroba polevy: smícháme v misce všechny suroviny a vařečkou vymícháme  hladkou polevu, tu naplníme 
do sáčku a můžeme zdobit perníčky.

recepty

Ve velké hodovní síni v Historickém centru se občerstvíte nápoji  
a tradiční krmí připravovanou z čerstvých surovin v těsném sousedství 
našich ekologických zahrad. Můžete u nás ochutnat staročeské pokrmy 
vyrobené podle tradičních receptů. Uvařte si podle našich receptů 
jednoduchá jídla.
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STAROČESKÉ KOLÁČE
1 kg polohrubé mouky, 2 vejce, 150 g cukru, 100 g droždí, 150 g 
rozpuštěného másla, trochu soli, 0,5 l mléka

Postup: mouku v míse smícháme se solí, uděláme důlek a přidáme 
vzešlý kvásek, máslo, mléko, cukr a vejce. Zpracujeme ve vláčné těsto, 
které necháme na teplém místě vykynout. Pak rozdělíme na stejné 
kousky a vytvarujeme koláče, narovnáme na vymaštěný plech, kde 
necháme ještě chvíli kynout. Uprostřed každého koláče vymáčkneme 
důlek, do kterého dáme náplň, okraje potřeme rozšlehaným vejcem  
a pečeme ve vyhřáté troubě dozlatova.

Tvarohová náplň: 500 g tvarohu smícháme se 2 vejci a 14 g cukru
Maková náplň: 500 g umletého máku spaříme horkou vodou 
a smícháme s 500g cukru(dle potřeby je možné náplň zahustit 
strouhaným perníkem) Povidlová náplň: švestková povidla rozmícháme 
a podle potřeby rozředíme horkou vodou nebo zahustíme strouhaným 
perníkem.

JAHELNÍK
1 kg jahel, trochu rozinek, 3 l mléka, 7 vajec, 100 g másla, trochu soli, 
400 g cukru, špetka skořice, 600 g sušených nebo, čerstvých hrušek, 
jablek, švestek…

Postup: Jáhly spaříme horkou vodou, propereme a dáme do hrnce. 
Přidáme mléko, máslo, 300 g cukru a uvaříme doměkka.  
Pak vmícháme žloutky, skořici, nakrájené ovoce a rozinky.Těsto 
dáme do vymaštěného pekáčku a navrch rozetřeme tenkou vrstvu 
našlehaného sněhu z bílků smíchaného se zbylým cukrem. Pečeme  
asi 40 minut ve středně vyhřáté troubě.

recepty

Vstupte do  
Klubu Botanicus na  

www.botanicus.cz
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Zaregistrujte 
se do našeho klubu

Zajímají vás aktuální informace z Botanicu? 
Chcete pravidelně mailem dostávat  

upozornění na nové akce v Ostré, zajímavé 
tipy na nákupy v našich obchodech  

nebo také náš časopis?

Je to jednoduché: registrujte se do Klubu  
Botanicus. K ničemu se tím nezavazujete  

a svůj souhlas se zasíláním našich informací  
můžete kdykoliv odvolat. My vás zařadíme 

do databáze a pravidelně vás budeme infor-
movat o novinkách ze světa Botanicus. 

Správná odpověď na otázku ze strany 42 je 
b) nůžky na stříhání knotů



svět 
botanicus 
číslo 9. 
březen – červen 2011

svět 
botanicus 
číslo 5. 
červenec-srpen 2010

svět 
botanicus
číslo 1.
zima 2009

svět 
botanicus 
číslo 6. 
září - říjen  2010

svět 
botanicus
číslo 2.
únor 2010

svět 
botanicus 
číslo 7. 
listopad – prosinec
2010

svět 
botanicus 
číslo 11. 
říjen-prosinec 2011

svět 
botanicus 
číslo 8. 
leden – únor 2011

svět 
botanicus
číslo 3.
duben 2010

svět 
botanicus 
číslo 4. 
červen 2010

Objevujeme svět rostlin
Rozmarýn, Řepík, Majoránka   

Seriál o zahradách botanicus
Klášterní zahrada 

Historické centrum 2012
Kompletní program 

jaro 2012  |  číslo 12

svět 
botanicus 
číslo 10. 
červenec-září 2011
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Prohlédněte si naše časopisy
Svět Botanicus 2009–2011. Za poslední tři roky jsme připravili stovky  

stránek zajímavých tipů, článků a rozhovorů ze světa rostlin.  
Stáhněte si z našich webových stránek předchozí čísla Světa Botanicus.  

Stačí kliknout na obálku konkrétního vydání.  

Sledujte kalendář akcí na našich webových stránkách.  
Budeme se na Vás těšit u nás v Ostré.

http://casopisy.idealab.cz/botanicus/09/index.html
http://casopisy.idealab.cz/botanicus/05/index.html
http://casopisy.idealab.cz/botanicus/01/index.html
http://casopisy.idealab.cz/botanicus/06/index.html
http://casopisy.idealab.cz/botanicus/02/index.html
http://casopisy.idealab.cz/botanicus/07/index.html
http://casopisy.idealab.cz/botanicus/11/index.html
http://casopisy.idealab.cz/botanicus/08/index.html
http://casopisy.idealab.cz/botanicus/03/index.html
http://casopisy.idealab.cz/botanicus/04/index.html
http://casopisy.idealab.cz/botanicus/10/
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Z Ostré vám  
přejeme hezké jaro. 
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