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Obsah Úvodem�

Máte-li zájem si èasopis Klíèová dírka pøedplatit, za�lete, prosím, objednávku na adresu redakce. Pøidìlíme
vám èíslo pøedplatitele, které pak pøi platbì slo�enkou typu A uvedete jako variabilní symbol. Jako adresu
pøíjemce napi�te adresu Permakultury (CS), èíslo úètu v ÈR je 2025968359/0800, v SR je 20195853/6500.
Cena jednoho èísla je pro pøedplatitele 33,� Kè, cena jednoho roèníku (4 èísla) je tedy 132,� Kè.

Ke korespondenci ohlednì èasopisu pou�ívejte adresu redakce (Lipová 20, 602 00 Brno) nebo
kd@permakultura.cz.

Chcete si pøedplatit?

Dìkujeme v�em, kteøí se podílejí na vydávání èasopisu Klíèová dírka èi jej jakýmkoli zpùsobem podporují.
Ji� nyní se mù�ete tì�it na pøí�tí èíslo, které se bude zabývat (nejen) jarní zeleninou.

Vá�ení ètenáøi,
oslovuji vás dnes posledním úvodníkem roku 2006.

Proto�e mi kamarádka poradila, abych bolest v krku
vyu�ila k pøedvánoènímu rozjímání, ráda bych se tento-
krát zastavila u pochybností lidí nad nìkterými principy
permakultury.

Pochybnosti a kritické my�lení jsou v na�em svìtì
s tolika sliby a lákadly celkem na místì a je dobøe, kdy�
zva�ujeme své volby. Permakultura mo�ná není pro ka�-
dého nejlep�í volba, je ale srozumitelná a pro mnoho lidí
pøijatelná. Permakultura se stále vyvíjí, proto i její prin-
cipy se mohou èasem zdokonalovat. Permakultura není
jeden princip, je to celý komplex principù, které se na-
vzájem doplòují. Permakultura mnoha lidem pomáhá na
jejich cestì za plnìj�ím �ivotem. Permakultura se mo�ná
nejeví jako efektivní pøi �zachraòování planety�, ale pla-
neta nepotøebuje zachránit. Zachránit potøebujeme my
� lidé.

Permakultura neuèí, jak prorazit hlavou zeï. Spí� do-
poruèuje hledat oèima dveøe.

Pøeji pøíjemné ètení!
Lenka Kvasnièková
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Pi�te nám
Potýkáte-li se na svém pozemku s problémy pøi reali-

zaci va�ich projektù, mù�eme vám je pomoci vyøe�it v na�í
poradnì pro ètenáøe.

Zároveò stále hledáme nové a fungující nápady pro
permakulturní systémy. Proto, máte-li nìjaké zajímavé
zku�enosti, zá�itky a �zlep�ováky� týkající se této oblasti,
podìlte se o nì i s ostatními ètenáøi Klíèové dírky.

Tì�íme se na va�e reakce a pøíspìvky.
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Kalendáø akcí Permakultura (CS) � plánované akce

F 9. � 11. 2. 2007 �  5P � design: spodní voda,
herní prvky � Z� Boleradice
Garant i kontakt: Mirka Vavriková,
VavrikovaMiroslava@seznam.cz, tel.: +420 776 384 697

F únor 2007 � 5P � design obchùdku v Brnì + stavba
døevìného patra. Omezený poèet osob, zájemcùm bude
termín upøesnìn!
Garant i kontakt: Franti�ek Kurtin, kurtin@ekodum.cz

F 22. 3. 2007 � seminár Umenie �kolných biozáhrad Ko�ice
Garant i kontakt: Silvia Szabóová, silvia@sosna.sk

F 14. � 15. 4. 2007 (nezaruèeno) � 5P � design, øez stromù,
nìmecká kopa � Praha; Garant a kontakt: Pavel Kuèma�,
pota1@yahoo.com, tel. +420 777 945 007

F 20. 4. 2007 a 12. 10. 2007 � BIOLETS, výmenná
burza, SOSNA, Ko�ice
Garant i kontakt: Silvia Szabóová, silvia@sosna.sk

F 20. � 22. 4. 2007 � Pracovný seminár O bylinkách
a kvetinách � Buèany; Garant akcie: Vilo �imek *)

Garant odborného programu: Marianna Holu�ová-Ru�ièková

F 4. � 8. 5. 2007 � 5P � velký design � Klá�ter Sychrov
Garant: Pavla a Petr Sedláèkovi, pavla@permakultura.cz

Permakultura (CS)
je mezinárodní nevládní organizace, sdru�ující èleny z Èech, Moravy,
Slezska a Slovenska. Vznikla jako obèanské sdru�ení v roce 1997.

v SR: Patricia Èernáková
Hajnalov mlyn 68, 962 65 Medovarce
tel.: +421 (0) 907 167 907
e-mail: kancelaria@permakultura.sk

v ÈR: Permakultura (CS)
Lipová 20
602 00 Brno
e-mail: pk@permakultura.cz

Kontakt

Podmínky èlenství
Èlenství vzniká:
� pøímo, po absolvování Úplného

kurzu permakulturního designu
� se souhlasem rady � vyplnìním pøihlá�ky (fy-

zická osoba)
� na návrh rady se souhlasem Valné hromady

(právnická osoba)
Èlenství je øádné, pokud èlen platí èlenské pøí-
spìvky, je dosa�itelný a spolupracuje.
Èlenský pøíspìvek èiní 500,� Kè/Sk roènì.
Je mo�né pasivní èlenství za 100,� Kè roènì.
Organizace zaplatí èlenský pøíspìvek 1 800,�
Kè roènì. Za stejnou cenu je mo�né bioregio-
nální èlenství � minimálnì ètyøi zájemci v jednom
regionu.

Cíle
� propaguje a roz�iøuje my�lenky PK
� sdru�uje absolventy PK kurzù
� garantuje kvalitu a úroveò odborných lektorù vyuèujících

na PK kurzech
� garantuje dodr�ení mezinárodnì uznaného programu kurzù

a tím zaji��uje i uznání absolventských osvìdèení v zahra-
nièí

� zprostøedkovává kontakty s ostatními národními asociace-
mi PK a dal�ími subjekty

� zprostøedkovává výmìnu praktických zku�eností a ovìøuje
pøevzaté struktury a systémy v na�ich zemìpisných
podmínkách

� zprostøedkovává pøístup k novým informacím
� informuje o výrobcích a technologiích, které vznikly podle

PK principù

F 17. � 21. 5. 2007 � Uvodný PK kurz � Buèany
Garant akcie: Vilo �imek *)

Garant odborného programu: Patrícia Èernáková
a Marcel Su�ko (pramen.zivota@stonline.sk)

F 15. � 17. 6. 2007 � 5P � pozdní øez stromù � Véska
Garant i kontakt: Kali a Laco �vecovi, laco.svec@atlas.cz

F 28. 6. � 1. 7. 2007 �  Pracovný seminár �truktúry
z hliny, slamy, dreva � Buèany
Garant akcie: Vilo �imek *)

Garant odborného programu: Z. Kierulfová

F 7. � 8. 7. 2007 � Konvergence permakultury � Ponická Huta
Garant akce: Jana a Michal Nem�ákovi
Kontakt: Michal Nem�ák, michal.nemsak@zmail.sk

F 23. � 29. 7. 2007 � Uèitelský kurz � Buèany
Garant akcie: Vilo �imek *)

Garant odb. programu: Dana Køivánková, Èestmír Holu�a

F 26. � 29. 7. 2007 � Uèitelský kurz � Buèany
Garant akce: Vilo �imek *); Anglický lektor: Andy Goldring

F 29. 7. � 10. 8. 2007 � Úplný kurz PK dizajnu � Buèany,
Ko�ariská; Garant akcie: Vilo �imek *)

Garant odborného programu: Dana Køivánková, Èestmít
Holu�a (Cestmir.holusa@lipka.cz)

*) Kontakt: Vilo �imek, dorota@slovanet.sk, tel.: +421 903 717 782

Prosíme v�echny zájemce, aby se v�dy a dostateènì dlouho pøed zaèátkem akce ohlásili na kon-
taktní adresu a vy�ádali si aktuální a upøesòující informace ohlednì konané akce. Také mù�ete
oèekávat úèastnický poplatek na nìkterých akcích. Pro jistotu se na akce, které Vás zajímají, dívej-
te i do kalendáøe akcí na www.permakultura.cz (.sk) � tam budou podrobnìj�í informace.
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PK princípy � malé intenzívne systémy Patricia Èernáková

Èasto sa stretávam s námietkami,
�e permakultúra je len pre ¾udí z vidie-
ka. V meste vraj na to nie je priestor,
preto�e väè�ina ¾udí �ijúcich v mestách
obýva byty v panelákoch, prípadne
majú len malé záhradky okolo domu.
Permakultúra v�ak nie je nieèo, èo je
niekomu urèené, je to stav vecí v har-
mónii pod¾a zákonov prírody a ¾udí,
prièom tieto zákony platia rovnako pre
mestá i vidiek. Jednotne tieto zákony
nazývame permakultúrne princípy
a princípy permakultúrneho dizajnu.
Vïaka nim sme schopní rýchlo a efek-
tívne navrhova� a vyu�íva� priestor
okolo nás bez zbytoèných chýb pri
plánovaní.

Jedným zo základných princípov
permakultúrneho dizajnu je tvorba
malých intenzívnych systémov, pre-
to�e cie¾om permakultúrneho dizajnu
je èo najdokonalej�ie a najintenzívnej-
�ie vyu�i� èo najmen�í priestor pre zís-
kanie plnohodnotnej potravy a pone-
cha� èo najväè�í priestor pre iné �ivé
bytosti, tzv. zónu divoèiny. V meste
s týmto princípom pracujeme ve¾mi
èasto práve pre priestorové obmedze-
nia pozemkov.

Malý intenzívny systém (MIS) -
Poïme si toto slovné spojenie rozo-
bra� bli��ie a tak pochopi� jeho
význam a uplatnenie v praxi.

Malý � rozmerovo sa tomuto slovu
dá prisúdi� priestor nie men�í ako okno
èi balkón, kde sme u� schopní navrh-
nú� v rámci priestoru súbor �truktúr
a �ivých bytostí, ktoré spolu vytvoria
�systém�.

Intenzívny � znamená plne vyu�i-
tý; maximalizované výnosy priestoru
(nie len plochy) s efektívnym vyu�itím
èasu, striedania roèných období a pod.

Systém � súbor vecí, ktoré sú na
seba vzájomne naviazané, sú vzájom-
ne prospe�né, prepojené sie�ou vz�a-
hov vytvárajúcich cyklus so zámerom
minimalizova� odpady, straty a maxi-
malizova� výnosy. Vz�ahy majú svoju
vnútornú logiku a poriadok.

Najznámej�ím �uèebnicovým� prí-
kladom MIS je príklad kurníka spoje-
ného so skleníkom s priamym výbe-
hom do záhrady. Pri plote záhrady je
strom, napr. moru�a, ktorá poèas ob-
dobia, kedy sliepky do zeleninovej zá-
hrady nepú��ame (v lete) priná�a po-
travu priamo do výbehu (padajúce plo-
dy) a tie� tieni výbeh pred úpekom.
Sliepky sú napájané vodou zo striech
skleníka a kurníka, svojím dýchaním
obohacujú skleník o CO2 potrebný pre

rast biomasy (zeleniny), na oplátku
v zime im skleník zohreje príbytok. Od
jesene do jari majú sliepky priamy vý-
beh do záhrady, kde ju oèistia od �kod-
cov a vyhnoja. Hnoj z výbehu a kur-
níka (pokia¾ je umiestnený nad záhrad-
kou) dá�ï splachuje ku plotu záhrady,
kde sa vytvorí prirodzeným kompos-
tovaním vynikajúce hnojivo, prípad-
ne tu vytvoríme kompostovisko, kam
trus nosíme spolu so zbytkami nechce-
ných rastlín (buriny a pod.) zo sklení-
ka. V�etko je orientované tak, aby pa-
sívne vyu�ívalo klímu a orientáciu voèi
slnku ako aj gravitáciu.

Podobne pristupujeme aj k záhrad-
ke, kde sa sna�íme vysadi� èo najviac
rôznych druhov kvetín, korenín, lieèi-
vých bylín, zeleniny i ovocia na èo
najmen�ej ploche, èím vlastne preven-
tívne zamedzujeme rastu burín, keï�e
pre ne u� tam miesta niet a tie� zame-
dzujeme napadnutiu ��kodcami�, pre-
to�e rastliny vytvárajú diverzifikované
spoloèenstvo, kde sa nemusíme bá�,
ak je jeden druh po�kodený, keï�e tam
máme tri ïal�ie zastupujúce jeho
miesto v strave èi inom vyu�ití. Takto
sme na malej ploche vytvorili jedno-
duchý kolobeh spracovania odpadov
od rastlín a �ivoèíchov, kolobeh �ivín
medzi rastlinami v spoloèenstve, cyk-
lus pestovania rôznych druhov poèas
sezóny a v koneènom dôsledku sme
zní�ili mno�stvo práce i èasu potreb-
ného na o�etrovanie takéhoto systé-
mu, keï�e je z ve¾kej miery sebestaè-
ný, èo sa týka vý�ivy i ochrany pred
vonkaj�ími vplyvmi.

E�te v men�om sa dá MIS vytvori�
na balkóne bytu v paneláku, prièom
pri jeho plánovaní musíme zoh¾adni�
nosnos� balkóna (ako zákona zo sveta
¾udí) a tie� charakteristiky prírodných
ekosystémov (napr. existenciu zvierat
v ekosystéme). Príklady tvorby balkó-
na sú uvedené v knihe P. Whitefiel-
da: Permakultura v kostce, preto tu
uvediem len pár �truktúr, ktoré mô�e-
te v takomto MIS vyu�i�: komposto-
vacie záhony, vtáèie búdky, kàmidlá,
trelá�e, závesné misy, domáce kom-
postéry (na odpad z kuchyne), akvá-
riá, kvetináèe a rastliny ako kvetiny,
bylinky, koreniny, �peciálne odrody
balkón. zeleniny (napr. paradajky, ja-
hody), viniè èi iné popínavky (napr.
fazu¾a), banánovník, citrónovník, pe-
pino gold, èuèoriedky atï.

Pri týchto miniatúrnych dizajnoch
uplatòujeme úplne rovnaké princípy
ako pri lesoch èi farmách, no priesto-

rové obmedzenie nás núti by� kreatív-
nej�ími ne� be�ne, èo mô�e vies�
k netradièným rie�eniam. Ich súèas�ou
by mala by� vodná plocha alebo ná-
dr�, pestovate¾ská plocha, úkryt pre
zvieratá, posedenie pre pozorovanie.
Pre tento typ PK dizajnu je vhodné èo
najpresnej�ie poznanie potrieb a vý-
nosov + odpadov jednotlivých �truk-
túr a organizmov, aby sme mohli èo
najviac �zacyklova�� tieto charakteris-
tiky vzájomným prepojením (tzv. ana-
lýza vstupov/výstupov).

Ako nástroj pre tvorbu dizajnu pri
MIS sa osvedèuje náhodný dizajn, ktorý
je zalo�ený na �nelogickom� usporia-
daní �truktúr. Na papieriky napí�eme
v�etky �truktúry, ktoré by sa mali
v dizajne objavi�: kompostér, búdka,
kvetináè, akvárium a pod. Tieto vo¾-
ne rozhodíme. Nekomentujeme, ako
sa usporiadali. Vezmeme papieriky
s predlo�kami (z, na, do, pod, nad, v,
medzi atï.), zamie�ame ich a ako kar-
ty len vy�ahujeme a bez logického
úsudku ukladáme medzi slová, èím nám
vznikajú vz�ahové charakteristiky,
napr. kvetináè na búdke, kompostér
v akváriu, búdka pod kompostérom
a pod. Potom je u� len na nás, ako si
s tým poradíme a ko¾ko predstavivos-
ti zo seba uvo¾níme a tak nájdeme od-
poveï aj na zdanlivo nelogické uspo-
riadanie �truktúr, ktoré so sebou pri-
ná�a ruka v ruke ve¾ké úspory priestoru
i èasu.

MIS priná�ajú okrem potechy
z nekontrolovanej predstavivosti e�te
ïal�ie pozitíva, ktorými sú hlavne zni-
�ovanie nákladov na tvorbu PK dizaj-
nu a vytváranie tzv. jadrových dizaj-
nov (malých sebestaèných dizajnov
v rámci celkového dizajnu pozemku),
èím sa zvy�uje stabilita celkového di-
zajnu, preto�e celý systém PK dizajnu
pozemku je stabilnej�í, keï sú v òom
e�te navrhnuté stabilné podsystémy.

Na záver uvediem e�te pár príkla-
dov najvyu�ívanej�ích �truktúr v MIS,
ktoré sa pomaly u� stávajú nevyhnut-
nou súèas�ou takýchto podsystémov
v rámci PK dizajnu: stre�né záhrady
(zelené strechy), príbytky (kàmidlá,
napájadlá) pre zvieratá, nádr�e s da�-
ïovou vodou (malé jazierka), pivnice
(podzemné skrý�e), kompostoviská
(kompostéry), posedenie, skleníky
(okná), malé pracovné priestory (diel-
ne, stoly), strom (krík), prièom jedna
�truktúra mô�e zastupova� aj nieko¾ko
ïal�ích � PK princíp � ka�dá vec v PK
dizajne má ma� aspoò tri funkcie�
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téma:

Permakultura ve mìstì

Vzpomínám si na jednu lekci permakulturního kur-
zu, kde se rozebírala otázka mìst. Co vlastnì zname-
nají mìsta? Co produkují? A co spotøebovávají? Po-
kud si tyto otázky napí�ete vedle sebe na papír a pod
nì zaznamenáte v�echny odpovìdi, které vás napad-
nou, je jasné, �e co se týèe �ivotnì dùle�itých vìcí (voda,
vzduch, potraviny), mìsta z nich úèinnì vyrábìjí od-
pad. Nechci mìsta nijak zatracovat � nabízejí i spousty
výhod. Jste u centra dìní a kultury, máte v�ude blízko,
díky mìstské hromadné dopravì se celkem snadno
obejdete bez automobilu, mìsta nabízejí mno�ství pra-
covních mo�ností, �kol a podobnì. Mám rozumné
a vzdìlané pøátele, kteøí si bez denních kontaktù
s pøáteli a náv�tìv divadel a koncertù nedovedou pøed-
stavit �ivot. Obliba mìst nás v�ak nezbavuje zodpovìd-
nosti za na�e �ivotní prostøedí.

Jedna z hlavních my�lenek permakultury je právì
zodpovìdnost za zátì�, kterou civilizací zpùsobujeme
�ivotnímu prostøedí. A ka�dý bychom té zátì�i mìli ule-
vovat právì na prostoru, jen� obýváme � který je �ná��.
Permakultura se sna�í vrátit pìstování u�iteèných plo-
din do mìst. Z permakulturního hlediska je lep�í ovoc-
ná a zeleninová zahrada ne� anglický trávník a anglic-
ký trávník je zase lep�í ne� zámková dla�ba. Proè?
Anglický trávník vy�aduje mnoho vstupù v podobì vody
a energie, zato produkuje kyslík a transpirací zvlhèuje
okolní prostøedí. Permakulturní okrasnì u�itková za-
hrada dìlá toto v�echno s rozumnìj�ími vstupy, kromì
toho poskytuje je�tì lidem potravu � potravu, která
nemusela být pøivezena a skladována, popøípadì vy-

Lenka KvasnièkováPermakultura ve mìstì
pìstována v rozsáhlých chemicky o�etøovaných mono-
kulturách.

Ve mìstech se èasto stává, �e zápasíme s nedostat-
kem místa, v hor�ím pøípadì k tomu je�tì s nedostat-
kem èasu. Charakteristická mìstská stanovi�tì � bal-
kóny � pøedstavují navíc je�tì pomìrnì nároèná sta-
novi�tì, kde musíme poèítat s vìtrem, suchem a silným,
nebo naopak velmi sporým oslunìním. Rozdìlit èas
a urèit priority si musí ka�dý sám, na u�etøení místa
ale existuje spousta starých a osvìdèených i nových
a prùkopnických �zlep�ovákù�. Ty mù�eme, vìt�inou
dokonce musíme, v�elijak kombinovat.

Truhlíky se dají umístit kamkoli � na balkóny, tera-
sy, zábradlí, okna, na zdi vedle sebe, nad sebe do sebe
nebo kaskádovitì. Z bylin lze v truhlících pìstovat té-
mìø cokoli. Zelené støechy a fasády kromì toho, �e
fungují jako jistý druh izolace a mají v�echny pozitivní
funkce zelenì, je mo�né vyu�ívat rovnì� k �pìstování
jídla�. Není u nich tøeba øe�it nároky na plochu. Trelá-
�e jsou zpùsob pìstování popínavek v�eho druhu, mo-
hou odrá�et slunce (vytváøet stín, nebo smìrovat pa-
prsky nìkam cílenì � tzv. sluneèní past). Jedlé popí-
navky samozøejmì dávají sklizeò. Zákrsky a ovocné
stìny jsou ovocné stromy v malém, nebo v balení �na
placato�, �etøí místo, i kdy� se na to nìkdo mù�e dívat
jako na znásilòování stromù. Zajímavým prvkem se
mù�e stát UNIFIT*). Zjednodu�enì se jedná o pìstební
jednotku slo�enou z foliových mis umístìných nad se-
bou na støedním stabilizaèním sloupku. Unifit zvìt�uje
pìstební plochu a lze ho vyu�ít pro pìstování bylin.

*) Unifit je chránìný prùmyslový vzor è. 22541/91. Více se o nìm mù�ete doèíst v knize Klabík F., Lánová B.:
UNIFIT a biopìstování.

Kniha �Zdravá zahrada�
Ze setkávání pøátel pøírodní zahrady v Brnì se stala docela hezká tradice. Proto�e v�ak pøicházejí noví

a noví zájemci a probíráme nejrùznìj�í témata, pokusila jsem se vytvoøit nìco ucelenìj�ího, podìlit se
s vámi o své zku�enosti, inspirovat vás, zprostøedkovat vám rady moudrých zahradníkù i zku�enosti jiných
poctivých hledaèù, abyste si mohli u�etøit mnohá zklamání. Tak vznikl rukopis knihy �Zdravá zahrada�,
která vychází koncem roku 2006 v nakladatelství ERA. Chtìla bych vás prostøednictvím této knihy v�ech-
ny povzbudit a být vám prùvodcem pøi zakládání va�í zdravé zahrady a péèi o ni. V knize v�ak nenajdete
seznam pøesných návodù a pøíkazù, jak a co dìlat, a zákazù, co nedìlat� Pokou�ím se spí�e, abyste
porozumìli dùsledkùm svého poèínání, bez toho by takové návody mìly pro vás jen velmi malý význam.

Kniha bude doplnìna barevnou fotografickou pøílohou, obrázky, schématy a u�iteènými tabulkami.
Doufám, �e v ní najdete nìco pøínosného.

Hela Vla�ínová
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Bylinkový had
Z pevné látky nebo geotextilie

vytvoøíme hada (dlouhý pytel), kte-
rého naplníme zeminou a osázíme.
Hady mù�eme libovolnì tvarovat

a pøipevnit na zdi, ploty, okapy
nebo balkony.

Kromì toho, �e je koneèný vý-
tvor praktický, je také velmi deko-
rativní. O�íví �edou fasádu nebo
smutný plot.

Co budeme potøebovat?
Ideální materiál na výrobu bylin-

kového hada je pevný jutový pytel
nebo geotextilie, které se pou�ívají
na protierozní ochranu svahù, dre-
ná�e atd.

Geotextilie dobøe odolává povì-
trnostním podmínkám, zadr�í i ty
nejjemnìj�í èásteèky pùdy a pøesto
propustí vodu. Kromì toho není
drahá (20 Kè/m2) a je k dostání
v rùzných barvách.

Prùmìr hada by mìl být minimál-
nì 20 cm. Na se�ití pou�ijeme ne-
rezavìjící drát nebo umìlohmotný
provaz, aby se nám ná� originální
výtvor brzy nerozpadl.

Hotovou �hadí kù�i� naplníme
vhodnou zeminou a vyøízneme díry,
do kterých vysadíme rostliny. Mù-

�eme sázet bylinky, koøení, jahody,
zeleninu nebo okrasné kvìtiny.

Z hadù mù�eme vytvoøit nápisy
na zdi, plotu atd. Fantazii se meze
nekladou J.

Kdo má obavu ze za�pinìní fasá-
dy, mù�e na spodní stranu hada
pøipevnit fólii, døevìnou desku nebo
celého hada namontovat na jedno-
duchou døevìnou konstrukci.

Ne� hada pøipevníme, je nutné
promyslet závlahu; i nejvy��í bod
musí být dostupný.

Aby ná� had nehladovìl, pøidá-
váme k zálivce je�tì bylinný výluh
nebo jíchu jako hnojivo (napø. kos-
tival s kopøivou). Výluh, který pou-
�íváme v zeleninové zahradì, se
musí v�ak silnì zøedit, a to je�tì jed-
nou cca 1:10.

Plochy, které jsou jednodu�e do-
stupné � napø. kolem oken � osází-
me koøením, které pou�íváme nej-
èastìji, a na hùøe dostupná místa
vysadíme kvìtiny.

Hada osazujeme pøedev�ím jed-
noletkami. Mù�eme samozøejmì
pou�ít i vytrvalé rostliny, ale v tom
pøípadì musíme myslet na pøezimo-
vání. Tenké tìlo hada lehce promrz-
ne a �vysvleèený� taky nevypadá na
domovní zdi úplnì nejlépe. Proto
ho na podzim odmontujeme, smo-
táme a najdeme mu vhodné místo
na pøezimování nejlépe venku, kde
ho pøikryjeme listím a slámou, aby
zemina nepromrzala.

Rostliny brzy obrostou celého
hada a mù�eme sklízet pøímo z okna
èerstvé bylinky a koøení.

Bylinkový strom
Pokud máme k dispozici jen vel-

mi málo místa pro na�e rostliny,
mù�eme vytvoøit �bylinkový strom�
nebo �bylinkový sloupek�.

Na výrobu potøebujeme podob-
né �ingredience� jako na bylinko-
vého hada � jutový pytel, kokoso-
vou roho� nebo silný filc a drát nebo
pevný provaz. Z tohoto materiálu
vytvoøíme kapsy na bylinky, které
objímají strom.

Pytel èi roho� pøivá�eme ke kme-
ni pevným provazem nebo drátem,
jak je vidìt na obrázku. Kapsy na-
plníme vhodnou zeminou a mù�e-
me sázet. Pøi pøivazování dáme sa-
mozøejmì pozor, abychom nepo�ko-
dili kmen.

Pøi osazování platí stejná pravi-
dla jako u bylinkového hada � èas-
to pou�ívané koøení vysadíme dolù,
aby bylo �po ruce�, a kvìtiny do
horní èásti stromu.

Jehliènaté stromy se k tomuto
úèelu pøíli� nehodí, proto�e je pod
nimi hodnì stínu. Ani rozlo�itý starý
buk se pro tento zpùsob pìstování
pøíli� nehodí.

U bylinkového stromu bychom
mìli kapsy na zimu sundávat, po-
nìvad� trvalé obvázání kmene není
pro strom dobré.

Místo kmene stromu mù�eme
na�e bylinkové kapsy uvázat tøeba
i na sloup elektrického vedení, kte-
rý èasto není nejkrásnìj�ím prvkem
na�í zahrady a pøemý�líme, jak ho
elegantnì zamaskovat.

Upraveno a pøelo�eno
podle Seppa Holzera,

z knihy Wo ein Wille,
da ein Weg.

Lucie Komendová
www.ZahradaProRadost.cz

Bylinkový had a bylinkový strom Lucie Komendová

aneb zajímavé zpùsoby pìstování rostlin na velmi malém prostoru � na fasádì domu, balkonu,
plotu èi sloupu elektrického vedení.
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 Budování zahrady, její provoz i praktické uskuteè-
òování její spoleèenské, kulturní, poznávací, ozdravné
a výchovnì osvìtové funkce je umo�nìno skuteèností
existence na�eho dlouhodobého projektu s názvem:
�Veøejná pøírodní zahrada � èlovìk v mìstské krajinì,
prostor k setkávání�. Jde o vybudování, udr�ení a péèi
o harmonický prostor, kde je dobøe èlovìku i v�emu
�ivému, co v tomto místì �ije.

Zahrada je pomìrnì malá, má 1360 m2, ale zelení
funkènì i opticky navazuje z ji�ní strany na sousední
lesík a park s dìtským høi�tìm. Zde je i vstup do za-
hrady s bránou a informaèní nástìnkou. Intimita místa
je dána i ochranným �estitimetrovým terénním pøevý-
�ením frekventované ulice Srbské ze západní strany.
Také severní stranu zahrady rámuje svah, který ji od-
dìluje pocitovì od okolních domù. Svahy jsou porostlé
stromy, jim� vévodí mohutný smrk mimoøádných ge-
netických kvalit, pro které byl vyhlá�en za památný
strom. Jeho rozsáhlé ochranné pásmo (350 m2) je sou-
èástí zahrady. Je v péèi Odboru �ivotního prostøedí
mìsta Brna. Lesnická fakulta MZLU zde bdí nad pøi-
rozenou reprodukcí jeho semenáèkù. O�P a fakulta
jsou také metodickými a odbornými poradci na�eho
obèanského sdru�ení. Strom i celý prostor zahrady je
hnízdi�tìm mnoha ptákù. V zahradì �ijí i dal�í �ivoèi-
chové, napø. je�ci, je�tìrky, rùzní brouci a v novì zalo-
�eném jezírku i vodní �ivoèichové v symbióze s rostli-
nami. Také bylinné patro zahrady je velmi rozmanité.
Místo má vysokou hladinu spodní vody (v hloubce 3,5
m je vodonosná �tìrkopísková vrstva), co� je pro vege-
taci pøíznivé. Pøíroda nám zde �tìdøe nabídla velmi
mnoho.

Je jasné, �e do takového místa èlovìk musí zasaho-
vat citlivì, s vdìèností a pokorou. Zahrada je pro ve-
øejnost konkrétní �ivou inspirací kooperace rùzných
�ivotních forem. Proto také pøed vìt�ími zásahy do pro-
storu pou�íváme metodu komunitního plánování, kte-
rá rozvíjí tvoøivost, aktivitu i odpovìdnost obèanù. Chtìli
jsme, aby zahrada pøijala nás lidi a hlavnì na�e dìti
i v�echny, kteøí potøebují �ivou a vitální pøírodu k re-
generaci sil i k inspiraci pro svùj �ivot. Zatím se daøí
tuto vizi uskuteèòovat.

 Zahrada je pøirozenì rozèlenìna na nìkolik funkè-
ních ploch, které vyu�íváme k neformálním i organizo-
vaným setkáváním rùzných skupin obyvatel.

Cvièná louka slou�í pohybovým aktivitám. V rámci
Brnìnských dnù pro zdraví zde pravidelnì probíhají
cvièení napø. jogy, tai-chi, èi-kung, bøi�ní tance � nì-
která z tìchto cvièení i jako opakované letní výukové
kurzy. Na této louce se odehrávají i hry a akce dìtí.
Také spoleèná setkání rodièù, prarodièù a dìtí u oh-
ni�tì spojená s opékáním �pekáèkù, zpíváním a poví-

Pøírodní zahrada u smrku Libu�e Mièolová

Tato zahrada v Brnì-Královì Poli na Rame�ovì ulici je unikátní pøírodní zákoutí uprostøed bytové
zástavby. Zahrada se buduje od jara roku 2004, kdy tento mìstský pozemek byl pronajat Obèan-
skému sdru�ení Smrk, neziskové organizaci s právní subjektivitou, zalo�ené v roce 2000. Sdru�ení
se zabývá ochranou �ivotního prostøedí, problémy trvale udr�itelného �ivota, mìstskou krajinou
a ekologickým vzdìláváním, výchovou a osvìtou.

dáním. Zde probíhají i akce Klubu M+M (maminky
a miminka).

Rozárium a pìstitelský záhonek pomáhaly zalo�it dìti
okolních mateøských �kol. Ka�dá tøída zde má zasazen
svùj rù�ový keø oznaèený cedulkou. Pøi svých náv�tì-
vách zahrady mohou dìti sledovat rùst rostlin a pro-
mìny zahrady v prùbìhu roku.

 V zahradì jsou rozmístìny slámové figury zvíøat,
které jsou od jara do podzimu souèástí �pohádkové
øí�e� spolu s vodním jezírkem a bylinkovou spirálou.
Figury zvíøat jsou velmi oblíbené u dìtí. Jsou pevné, je
mo�no na nich sedìt a také je rùznì pøemis�ovat.

V období vánoc je pod smrkem instalován slámový
Betlém výtvarníka Jiøího Jedlièky. Pan Jedlièka na�i
zahradu nav�tívil a prostor se mu tak zalíbil, �e se roz-
hodl pro nás slámové figury Betlému vytvoøit. Existují
je�tì dva takové Betlémy, v Praze na Hradèanech a na
Vysoèinì v jeho rodi�ti. Také nás nauèil technice slá-
mování. Letos v rámci Dnù Zemì byl v na�í zahradì
�Slámový festival�. Tato tvoøivá manuální èinnost se
osvìdèila i jako terapeutická metoda, která uèí trpìli-
vosti, obratnosti a spolupráci napø. prarodièù a vnou-
èat.

Na�e obèanské sdru�ení navázalo spolupráci
s TyfloCentrem Brno, které má rozsáhlou klientelu zra-
kovì posti�ených obèanù. Zahradu pravidelnì nav�tì-
vují a cvièí zde speciální cvièení na �palcích. Mohou si
projít variabilní hmatovou stezku, poznávat rùzné pøí-
rodniny a tvoøit v rámci svého happateliéru. Pravidel-
nì organizují své Happeningy. Nìkteøí nevidomí, pro-
to�e znají místo, nav�tìvují i akce poøádané pro �ir�í
veøejnost a integrují se tak pøirozenì do obèanského
�ivota.

V leto�ním roce se nám podaøilo postavit v zahradì
døevìný altán, tak�e je zaji�tìna i ochrana pøed nepøí-
zní poèasí. Máme èásteènì vybudovanou masá�ní stez-
ku na stimulaci no�ní klenby. Zatím je podklad písko-
vý, ale pøí�tí rok bude roz�íøen o rùzné materiály. Tím
se stimulace èidel v nohách roz�íøí o trening vnímání.
Tuto stezku ji� v leto�ním roce vyzkou�ely dìti, senioøi
i nevidomí spoluobèané.

V zahradì nejsou �ádné bì�né parkové lavièky, ale
døevìné �palky a fo�ny. To umo�òuje velkou variabili-
tu a rùzné uspoøádání prostoru podle momentální po-
tøeby a mno�ství náv�tìvníkù. V pøí�tím roce bude nut-
no vyøe�it problém WC a �hospodáøského� koutu za-
hrady. Inspirací je pro nás permakulturní zahrada
Rozmarýnku v Brnì-Jundrovì. S jejími pracovníky

Mgr. Libu�e Mièolová
jednatelka výboru

Obèanského sdru�ení Smrk
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máme navázánu velmi dobrou
spolupráci. Za jejich odbornou
pomoc a rady jsme velmi vdìè-
ní.

Údr�ba a celý provoz zahra-
dy je zaji��ován dobrovolnou
prací èlenù sdru�ení i øady ob-
èanù a odborníkù. Tak�e zahra-
da slou�í i k neformálnímu se-
tkávání lidí pøi spoleèné práci.

Nezbytné finance jsou zaji�-
�ovány z dotací vládních i ne-
vládních organizací, z darù pod-
nikatelù i jednotlivcù.

Spolupracujeme s dal�ími
spoleèenskými, odbornými
i státními subjekty.

Rádi bychom u nás zalo�ili
tradici ��ivého vánoèního stro-
mu�. V loòském roce probìhl
zku�ebnì nultý roèník, který
mìl velkou náv�tìvnost, pøízni-
vý ohlas u obèanù, dìtí i v me-
diích.

Na závìr leto�ního roku jsme pøipravili:
� �Vánoce v Pøírodní zahradì u smrku� a zveme tím-

to v�echny lidi dobré vùle k náv�tìvì Betléma pod
na�ím smrkem � �ivým symbolem tradice èeských
vánoc.

� nedìle 17. prosince v 10.00 hod. � slavnostní za-
hájení vánoèního týdne

� od nedìle 17. prosince do 7. ledna � otevøeno ka�-
dý den v dobì 10,00 � 17,00 hod.

� Spoleèné náv�tìvy skupin �kolních a pøed�kolních
dìtí je nutno pøedem domluvit a zaøadit do harmo-
nogramu, aby se skupiny pøíli� nekumulovaly.

� Od 5. prosince je v zahradì mo�no zakoupit jedliè-
ky v kvìtináèi.

� Prodej jedlièek v kvìtináèi:
ètvrtek 7. prosince 10,00 � 17,00
ètvrtek 14. prosince 10,00 � 17,00
od nedìle 17. prosince ka�dý den 10,00 � 17,00

� K zakoupenému stromeèku je pøilo�en návod jak
o nìj peèovat. Na jaøe 2007 bude organizována
spoleèná výsadba stromeèkù v lese.

Veøejná zahrada v Královì Poli se za krátkou dobu
své existence stala nejen vyhledávaným místem pro
setkávání místních obyvatel, ale také oázou pohody.
Lidé k nám rádi pøicházejí z ka�dodenního ruchu mìs-
ta za trochou svì�esti a relaxace. Snad budeme inspi-
rací i pro jiná místa a lidi, kteøí chtìjí zachovat pro
budoucnost a své dìti �ivá a vitální pøírodní místa i ve
mìstì.

�Cvièitel zvíøat tvrdí, �e se to zvíøe narodilo v zajetí,
v Madison Square Garden. Tracy po�ádal, aby tygra
vypustili v nejbli��ích horách.�

�A tam to má být bezpeèné?� divil se náèelník.
�V nejbli��í divoké pøírodì,� zdùraznil Huzinga. �Kde

ne�ijí �ádní lidé.�
�Teï nemám na mysli lidi, ale tygra,� øekl Bly. �Jak

se tam u�iví? Urèitì narazí na nìjakého lovce a ten ho
zastøelí.�

�To jsou ale snad férové podmínky,� poznamenal
Huzinga.

...
Vysílaèka se ozvala znovu v pùl desáté. Stále byl

v�ude klid. Náèelník zavolal svému námìstkovi.
�U� jsme tu mìli dvì hlá�ení, �e se vùbec nic nedì-

je. Chci vìdìt o v�em, co se kde jen �ustne. Výsledek
mi zavolejte.�

Námìstek se vzápìtí ozval a øekl: �V�echny okrsky
hlásí, �e je v�ude klid.�

�Jste si jistý?�
�Ano, pane.�
�U� se tohle nìkdy stalo?� chtìl vìdìt náèelník. �Aby

se v celém New Yorku hodinu nic nepøihodilo?�
�O nièem takovém jsem je�tì nesly�el,� pøiznal ná-

mìstek.
�Tedy,� øekl Bly Huzingovi, �nìco se muselo stát.

Ani jeden pøípad, �ádní opilci, �ádné výtr�nosti, do-
konce ani obyèejná kráde� èi naru�ení veøejného po-
øádku � za celou hodinu � v celém New Yorku.�

William Saroyan: Tracyho tygr, Argo, Praha 2005
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Maminèina zahrádka Lenka Kvasnièková

Moje maminka je vá�nivá pìstitelka rostlin. K její smùle ov�em na�e rodina nikdy nevlastnila po-
zemky, proto musela maminka postupovat v na�em panelákovém bytì opravdu vynalézavì, aby se
se svojí zálibou mohla jaksepatøí vyøádit. Díky ní jsem mohla ji� od nejútlej�ího vìku sbírat zku�e-
nosti v oblasti mìstského pìstitelství.

Tak napøíklad, kdy� mi byl asi rok, okousala jsem
maminèinu jedovatou dieffenbachii, o pár let pozdìji
jsem zase spadla do truhlíku s kaktusy. Pøe�ila jsem,
maminka v�ak prokázala stejnou odolnost jako já �
pìstitelských pokusù nezanechala a s plnou vervou se
pustila do pìstování maso�ravek.

O mamince by se dalo u� dávno prohlásit, �e �dìlá
permakulturu�, kdyby se toto slovo nenauèila pou�ívat
a� ode mì. Ke svým zahradnickým zámìrùm vyu�ívala
v�e, co mìla zrovna po ruce � nejrùznìj�í nádobky,
krabièky, krabice, sáèky, sí�ky, støepy, odrolený poly-
styren, petlahve, tetrapacky, kmínky bývalých vánoè-
ních stromkù, prostì cokoli, co si kdo doká�e pøedsta-
vit. Èasto mì dohánìla k �ílenosti, kdy� jsem lopatou
vyhazovala ze skøínì kelímky od jogurtù za jejích zou-
falých námitek: �Nééé, to mám na výsevy!!�

Kávové logry ani vyluhované èaje se u nás takté�
nevyhazují. Pøidávají se do kompostu, nebo se vyu�íva-
jí jako mulè do kvìtináèù. Do budoucna plánujeme

chov �í�alek, kterým to prý moc chutná. Od té doby,
kdy jsme si pronajaly za mìstem zahrádku, pou�íváme
kompostovací sáèky na organický odpad z kuchynì.
Kamarád Franti�ek, který mi je prodával, mì varoval,
�e vydr�í maximálnì tøi dny � pak je vlhkost z organic-
kých zbytkù �se�ere�. Jenom�e maminka �la na kom-
post vìdecky. Vylo�ily jsme ka�dý sáèek sbìrovým
papírem a zbytky z kuchynì ukládaly a� na tuto �izola-
ci�. Pytlík vydr�í takto déle a pøe�ije i závìreèný pøe-
nos na zahradu. Papír pak zkompostuje zároveò s od-
padem.

Na balkónì jsme v�dy mìli léèivky a koøení (mátu,
meduòku, saturejku, tymián, levanduli, libeèek, celer,
�alvìj, bazalku atd.), rajèata, zkou�ely jsme pìstovat
i kukuøici (spí� pro okrasu, ale k veèeøi byla taky dob-
rá) a obilí (omylem vyrostlo poté, co maminka vyhodila
do truhlíku �nìjaké smetí�). Já jsem zase na stìny bal-
kónu a zábradlí propa�ovala popínavky, jmenovitì bøeè-
�an, psí víno a klanopra�ku èínskou (maminka jim sou-
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Jednou z aktivít HDRA je aj SIE� �KOLSKÝCH OR-
GANICKÝCH ZÁHRAD. Tento projekt pomáha �kolám
vytvori� si na ich pozemku zaujímavú organickú záhradku
a zároveò spája v�etky zapojené �koly. Umo�òuje to ich
vzájomnú spoluprácu, výmenu in�pirácií a úspechov. Deti
a uèitelia z týchto �kôl sa vzájomne nav�tevujú a poriadajú
spoloèné stretnutia.

Projekt podporuje �koly pravidelným èasopisom s aktu-
álnymi radami, èo robi� a tvori� v záhradke v daný èas
�kolského roku. Pri zalo�ení organickej záhradky im po-
máha odborný konzultant, ktorý im priamo na mieste po-
radí, ako zaèa�, aby sa vyhli zbytoèným chybám a neskôr
je im k dispozícii poradenská linka. Projekt ich ka�doroè-
ne podporuje aj organickými semienkami rastlín a kvetín.
Na ich webstránke http://www.gardenorganic.org.uk/
schools_organic_network/index.php nájdete aktuálne sprá-
vy z mnohých zapojených �kôl, podporné vzdelávacie in-
formácie a zónu vzdelávania, pomocou ktorej sa mô�ete
sta� postupne aj vy dobrými v tomto zdrav�om a radost-
nom spôsobe záhradníèenia. Ak máte chu� a chcete si
nájs� priate¾ov, neváhajte kontaktova� ktorúko¾vek zo za-
pojených �kolských skupín.

Je to záhadne nebezpeèné prostredie. V týchto projek-
toch toti� nikdy nechýba nad�enie. Ak máte organickú
záhradku, výhodou je, �e máte v�dy na dosah ve¾mi zdravé

Organické záhradky pre �koly Marcel Su�ko

a v�dy èerstvé ovocie, zeleninu, bylinky a krásnu prírodu.
A to nenájdete a nekúpite v �iadnom obchode. Záhradníc-
ke projekty priná�ajú do �kôl viac: ZDRAVIE, KRÁSU, RA-
DOS� A ROVNOVÁHU. Intelektuálne pracujúci ¾udia
potrebujú vyrovna� túto jednostrannú zá�a� organizmu
a najlep�iu �ancu im poskytuje práve príroda, dotyk so ze-
mou, rastlinami a aktivita, pohyb. Deti radi trávia svoje
vo¾né chvíle v peknej záhradke. Mnohým �iakom to po-
máha vylep�i� ich prospech v iných predmetoch. Mnohí
�iaci, ktorí sú odsudzovaní za hor�í prospech a vyru�ova-
nie na vyuèovaní v triede, potrebujú práve tento druh ak-
tivity, kde sa mô�u plne realizova� a potom mô�u �kolu
jedineène reprezentova�. Vandalizmus vzniká èasto práve
kvôli tomu, �e deti odtrhávame od prírody, od kontaktu so
�ivým svetom, od fyzickej aktivity a pohybu na èerstvom
vzduchu, od mo�nosti dosiahnu� nieèo vlastnými rukami,
stara� sa o to a dopestova� nieèo. Na mnohých �kolách
a aj v mestských komunitách si ¾udia (dospelí, mladí aj
deti) spoloène vytvorili spoloèné záhradky, kde má ka�dý
svoj záhon. Nie sú to ve¾ké záhrady, iba také, aby priná�ali
ka�dému z vás rados� a pote�enie. ¼udia si tam experi-
mentujú, oddýchnu, vzájomne si pomáhajú, uèia sa jeden
od druhého, majú mo�nos� obdivova� záhony ostatných,
prírodu a jej kvitnúcu krásu, a pri tom v�etkom spoloène
za�ijú kopec srandy.

hrnnì øíká d�ungle a obèas ji vídám, jak na
nì záhadnì hledí s maèetou v ruce).

Co se týèe dal�ího vyu�ití na�í skromné
balkónové plochy, maminka byla èinná i jako
�stavební in�enýr amatér�. Z dob její kak-
tusáøské kariéry nám zbyl foliovníèek, na jaøe
a v létì ho pou�íváme na výsevy a v zimì
jako �ekolednièku�. Na protilehlé stranì vy-
rostla �minikùlnièka�, je� slou�í coby pìs-
tební stolek a té� úkryt pro vìci v�eliké.

A proto�e ka�dý správný permakulturní
pozemek, by� plovoucí ve více ne� dvaceti-
metrové vý�ce nad zemí, má obsahovat zónu
jedna a zónu pìt, máme na balkónì i divo-
èinu. Lépe øeèeno, divoèina se pøistìhova-
la sama v podobì hnízdící po�tolky, která
u nás za kùlnièkou �estkrát vyvedla mladé.

Dlu�no øíci, �e balkónová permakultura
má daleko k sobìstaènosti a trvalé udr�itel-
nosti. Pokud ale pøe�ijete první neúspìchy,
odpor va�ich dìtí a dravé ptáky krou�ící ve
va�em obýváku, máte �anci si permakultu-
rou ve mìstì pøipravit mnoho krásného
a obohatit �ivot. Jako maminka. F
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Britská organizácia HDRA (Henry Doubleday Research Association) je jednou z najznámej�ích
dlhodobo aktívnych organizácií venujcich sa rozvoju organického záhradníèenia a farmárstva, vý-
skumu a uplatòovaniu metód organického pestovania. Cesta organického pestovania je cestou,
ktorá vedie k dopestovaniu zdravých potravín bez pou�ívania chemikálií, zúrodneniu nevyu�itých
alebo znehodnotených pozemkov, o�iveniu, spríjemneniu, skrá�leniu a zlep�eniu �ivotného pro-
stredia a krajiny, v ktorej �ijeme.
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Rozhovor s Marcelem Su�kemNajít spoleènou øeè

Marceli, jaké okolnosti
tì pøivedly ke �kariéøe�
uèitele PK?

 Jako dìti jsme si rádi hrávali za
vesnicí u potoka a èasto jsme o ví-
kendech a prázdninách pobývali

si uvìdomil, jaké mìla tato událost
návaznosti. Zdej�í obyvatelé pøestali
chodit k potoku ve svých volných
chvílích, a tak tato kdysi pøíjemná
místa postupnì pustla. Sousedé se
pøestávali scházet a zaèaly se vytrá-
cet i spoleèné akce v obci. (Tento

pøíbìh nápadnì
pøipomíná fran-
couzký animovaný
film na motivy stej-
nojmenné knihy
Jeana Giona
�Mu�, který sázel
stromy�. Pozn.
red.). Krajina se
stala výrobním
prostøedkem in-
tenzivního velko-
plo�ného prùmys-
lového zemìdìl-
ství a v�echny její
dal�í hodnoty byly
zapomenuty.

Kdy� jsem o pár
let pozdìji zaèal
studovat krajinnou
ekologii, doléhaly
ke mnì samé de-
presivní informace
� o vzniku ozóno-
vé díry, o slepnou-
cích ovcích v Aus-
trálii, o likvidaci
de�tných pralesù,
o zamoøeném
ovzdu�í a vodách,
pùdì, atd. Nikdo

ale kupodivu nenabízel �ádná øe-
�ení.

Kde ses tedy
poprvé doslechl
o permakultuøe?

Na �Zaje�ce�. Setkal jsem se zde
s nìkolika zajímavými lidmi � Igo-
rem Chýrou, Vladkem Santou a dal-
�ími, jejich� zpùsob �ivota a zámìr
zalo�it sobìstaènou ekologicky

zodpovìdnou místní komunitu mì
velice zaujal a navíc jsem si zapa-
matoval jednu z knih, v ní� jsem zde
listoval. Silná, v èerné vazbì,
v angliètinì a s podivným názvem �
Permaculture.

Pozdìji jsem na Zaje�ovou pozval
nìkolik pøátel na Silvestra. Chtìl
jsem jim nabídnout svùj nápad
o zalo�ení komunity lidí, kteøí by �ili
pøírodì blízkým zpùsobem. Moc se
to ale tenkrát nepovedlo � pøátel
se se�la jen hrstka a diskuze se ne-
konaly. O nìjaký ten rok pozdìji
jsem se chtìl na stejném místì úèast-
nit kurzu PK designu, který vedla
exkluzivní lektorská sestava � Ka-
rol Konèko, George Sobol, Patsy
Garrard�, ale na kurz jsem se ten-
krát nedostal kvùli studijním povin-
nostem. Jak jsem se pak dozvìdìl,
tehdej�í osazenstvo Zaje�ové se od-
mítlo ztoto�nit s my�lenkou mo�nosti
vyu�ití napø. plastù na pozemku
a nìkterých dal�ích strategií � mìli
svoje nekompromisní názory �
a nìkteøí z nich kvùli tomu pøestali
nav�tìvovat nìkteré z aktivit kurzu.
Tím si jej ale doslova zru�ili. Na první
úvodní kurz jsem se dostal a� po
skonèení univerzity na letním tábo-
øe v Tichém Potoku 1997 a za ne-
celé dva týdny jsem absolvoval také
úplný kurz permakulturního dizajnu
v �arnovì, který byl velmi vydaøe-
ný. Se�el se tu lidsky nesmírnì silný
tým.

Co obsahuje takový
�Úplný kurz
permakulturního
designu� a co je
jeho cílem?

Obsah Úplného kurzu permakul-
tuího designu samozøejmì nelze
vtìsnat do tak strohého èlánku. Cí-
lem kurzu je pøenést Ducha a umo�-
nit tak lidem nový pohled na �ivot

Marcel Su�ko � * 1974 v Seèovcích na východním Slovensku. Vystudoval obor krajinná ekologie na
Technické univerzitì ve Zvolenu a doplòkové pedagogické studium na Univerzitì Matìje Bela v Banské
Bystrici. Pochází ze selské rodiny, která v podstatì do souèasné doby neopustila v mnohém tradiè-
ní zpùsob hospodaøení. Hospodaøí na 5 ha zemìdìlské pùdy. Absolvoval dobrovolnickou stá�
a zahranièní semináøe ve Velké Británii. Pùl roku pracoval na oddìlení biologie v Centru pro Alter-
nativní Technologie ve Walesu. V roce 2000 získal titul diplomovaného permakulturního designé-
ra. Inicioval akce rùzného typu (�ivá voda, letní tábory, spoleènì za èisté øeky,�). Marcel má 3 star-
�í sourozence (sestra hospodaøí spolu s rodièi); je svobodný.
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v lese. Krajina byla tehdy �ivá, bylo
zde mno�ství volnì �ijící zvìøe, ryb,
ba�antù, srnek, divých holubù, zají-
cù, divokých kachen, atd. Bylo mi
asi 7 let, kdy� jsem za�il situaci, která
mì hluboce zasáhla. Na na�e oblí-
bená místa pøijely bagry, vytrhaly
témìø v�echny stromy a zplanýro-
valy celou plochu pro stavbu velko-
plo�ných meliorací a odvodnìní Vý-
chodoslovenské ní�iny. Pozdìji jsem
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a svìt kolem nás, na na�e místo
a mo�nosti v nìm. Kurz poskytuje
mno�ství vìdomostí a informací
o ekologicky pøíznivých øe�eních
prostoru a krajiny. Je nabitý poznat-
ky od základù po specifické obory
a absolvent získává nové postoje,
dovednosti a zruènosti, které dopo-
sud nemohl pou�ívat. Souèástí kur-
zu jsou praktická cvièení, tak�e jeho
absolventi jsou schopní samostatnì
navrhovat prostory podle principù
permakultury a dokonce poøádat
men�í kurzy èi pøedná�ky permakul-
tury. Z témat kurzù uvádím napøí-
klad: etika permakultury, principy
pøírodních systémù, základní prin-
cipy permakultury a permakultur-
ního designu, pozorování pozemku
a analýza prvkù, voda, pùda, vzduch
a teplo na pozemku, vegetace, stav-
by, hospodaøení s odpady a dal�í.

Pokud na sobì budou absolventi
kurzù dále pracovat, mohou dosáh-
nout mezinárodnì uznávaného titu-
lu Diplomovaný permakulturní de-
signér.

Kurz permakulturního designu je
nejefektivnìj�í cesta, jakou znám,
jak je mo�né dosáhnout pokroku ve
svém �ivotì a jakékoliv oblasti èin-
nosti tak, aby to pøiná�elo u�itek
zároveò ostatním. Na posledním
kurzu byl èlovìk, který u� na úvod
zmínil, �e pøeèetl o permakultuøe
mno�ství knih, skoro v�echny z tìch,
které u nás vy�ly. Zeptal jsem se ho,
zda si myslí, �e se permakultura dá
nauèit pomocí knih. Odpovìdìl: �A�
bych pøeèetl sebevíc tìch nejlep�ích
knih, bez toho, �e jsem tu, bych sku-
teènì nemìl o permakultuøe ani

nejmen�í pojem.� Kurz je nesmírná
zku�enost.

Jací lidé se zúèastòují
kurzù?

Kurzu se úèastní jak mladí lidé
od 15 let, tak i maminky s dìtmi.
O permakulturu se zajímají hodnì
i ti, kteøí se vìnují oblastem zdravé-
ho �ivotního stylu. Mezi nimi najde-
me studenty vysokých �kol, farmá-
øe nebo tøeba sociální pracovníky.
Zkrátka v�echny ty hledající zdraví
prospì�nou zmìnu, ale i ty, kteøí
o tom nevìdí vùbec nic, av�ak za-
ujaly je my�lenky permakultury
a mají chu� dìlat nìco pro sebe,
svìt a snad i hezèí budoucnost. Per-
makultura funguje v�ude a je pro
v�echny, kteøí jsou pøipraveni ji pøi-
jmout a aplikovat ji. Úèastníci kur-
zù èasto chtìjí samostatnì navrh-
nout svoji zahradu, dùm, pozemek
apod. Setkáváme se v�ak i s lidmi,
kteøí se vìnují urèité �ivotní filozofii
èi duchovní cestì a potøebují k jejich
uskuteènìní praktické nástroje, kte-
ré jim mù�e poskytnout právì ten-
to kurz.

Oèekávání se li�í podle toho,
o koho se jedná. Pøinejmen�ím se
dozvíte, jak pìstovat zdravou stra-
vu bez chemie, efektivnì zúrodnit
pùdu na zahradì nebo jak chytøe
navrhnout a zaøídit dùm. V nepo-
slední øadì kurz ukazuje mo�nosti
jak vylep�it svoji �ivotní situaci, ale
i �ivoty jiných lidí èi krajiny kolem nás.

Kolik to zabere èasu?
Design a zmìna pozemku trvá

v závislosti na schopnostech, zku�e-
nostech a mo�nostech jednotlivce
a na tom, jak
zvládá èlovìk or-
ganizaci vìcí
i sám sebe. Zá-
le�í také na vzta-
zích s lidmi, se
kterými spolu-
pracujete. Dùle-
�itá je tedy i eti-
ka a �ivotní pri-
ority. Kvalitní
návrh designu
pozemku vy�a-
duje dlouhodo-
bou práci a to
zpravidla pøes
rok a více.

Jak se Ti daøí pøedávat
zásady permakultury
veøejnosti? Myslím tím
pøedev�ím dospìlé
spoluobèany, kteøí mají
ji� své zvyky a postupy
za�ité a tì�ko je mìní.

Lidé pøijímají permakulturu rádi
a s nad�ením. A� se nestaèím divit.
Pro úspì�né pøedání permakultury
je dùle�itá pøedev�ím komunikace
s lidmi a vzájemná spolupráce. Hle-
dat styèné plochy a to, co nás spo-
juje, uèit se naslouchat. Kdy� chce-
te nìkoho zmìnit kvùli tomu, �e má
nìjaký �patný zvyk, mù�ete vyu�ít
celou øadu nástrojù (napø. zákon).
Jen�e èím víc se sna�íte nìkoho
mìnit, tím míò vás má rád a tím
ménì je ochoten si nìco od vás vy-
slechnout. Proto se uèím nemìnit
lidi. Síla neznamená moudrost, na-
opak, mnohem vìt�í umìní je najít
spoleènou øeè. Kdy� si budete
v�ímat na lidech té lep�í stránky zjis-
títe, �e zvyky, které vám vèera va-
dily, jsou zanedbatelné oproti hod-
notì, kterou v sobì nosí. Èasto ztrá-
címe èas tím, �e se zamìøujeme na
vìci, které nám na druhých vadí,
místo toho, abychom se v nich po-
kusili objevit nìco krásného nebo se
s nimi pokusit uskuteènit nìco jedi-
neèného.

Zkou�ejte, zdokonalujte se, ale
hlavnì nikdy nepochybujte o tom,
�e permakultura funguje. Tì�í mì,
�e se permakultuøe daøí, lidé se u�
dokonce k lep�ímu mìní sami od
sebe. U� zjistili, �e to pøiná�í radost.

Ptali se èlenové Permakultura (CS),
o. s., zpracovala Darina Hlavicová
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Plevele nebo divoké zeleniny? Hela Vla�ínová

Mochna husí
Nátr�ník husí � Potentilla anserina

Tato nízká plazivá rostlina sná�í velmi dobøe se�la-
pávání a je proto velmi vhodná k zarùstání okrajù zá-
honù a cestièek. Po cestièkách, zarostlých mochnou,
které vypadají velmi hezky, mù�eme klidnì chodit,
podle potøeby mù�eme zde sklízet na� nebo jednotlivé
listy a vyu�ívat je jako velmi kvalitní krmivo nebo s nimi
mulèovat. Rostliny pøerùstající do záhonu pak mù�e-
me sklízet ke kuchyòskému pou�ití.

V jarním období pøidáváme èerstvé mladé listy hlavnì
do hotových polévek. Cenné jsou toti� pøekvapivì vy-
sokým obsahem vitamínu C, který je 10x vy��í ne�
v citrónech. Star�í listy mù�eme uplatnit ve smìsi
s jinými bylinkami k pøípravì polévek, �penátu nebo
zeleninové ka�e, kde se ztratí jejich chlupatost. Podu-
�ené listy (nejlep�í jsou s olivovým olejem) mù�eme
uplatnit i jako nádivku do placek, palaèinek nebo na
pizzu. Pro zjemnìní mù�eme pøidat brambory, ovesné
vloèky, mouku, mléko nebo vajíèka.

Oddenky mochny jsou �krobnaté a mù�eme je jíst
i syrové. Lep�í jsou v�ak povaøené, mù�eme si z nich
pøipravit pomìrnì vý�ivné jídlo na zpùsob �eintopfu�,
klidnì i ve smìsi s listy. Mají chu� trochu podobnou
pastináku, mírnì nahoøklou. Nakrájené oddenky mù-
�eme také nakládat na zpùsob okurek ve sladkoky-
selém nálevu. Do zásoby si je mù�eme i usu�it
a rozemlít na krupici, kterou vyu�ijeme napøíklad
k pøípravì placek, lívancù nebo jako pøídavek do
tìsta na chleba. Chu� je celkem pøijatelná, tro�-
ku pøipomíná oøí�ky.

Pøíbuzná mochna nátr�ník má více tøíslovin a je
jedineèným, velmi
rychle pùsobícím
lékem proti prùj-
mu. Chce to
ov�em pøekonat
odpor, roz�výkat
oèi�tìný oddenek
a spolknout. Samo-
zøejmì je úèinný také
èaj, i kdy� ne tak rychle.
Pokud ho doplníme su�ený-
mi borùvkami, získáme cel-
kem lahodný léèivý nápoj, který
neodmítnou ani dìti. Svým vysokým
obsahem tøíslovin pùsobí i ménì
hoøký oddenek mochny husí vel-
mi dobøe na zanícené dásnì
a mù�eme ho pou�ít i pøi léè-
bì paradentózy.

Kromì léèby støevních
potí�í pùsobí obì mochny
velmi dobøe na �aludek
a odvar mù�eme vyu�ít jako
kloktadlo pøi zánìtech v ústní
dutinì nebo k omývání vyrá-

�ek a ran. Pøíznivým úèinkem je zmíròování køeèí hlad-
kého svalstva vèetnì menstruaèních bolestí. Výhodou
je, �e nemá �ádné vedlej�í negativní úèinky.

Z obsahových látek stojí za zmínku je�tì pryskyøice,
flavonoidy kvercetin a kvercitrin, kauèuk, �krob, pseu-
dosaponiny a cholin.

Su�ené oddenky mochny husí nezapøou pøíbuznost
s rù�emi, mají podobnou vùni a mù�eme si z nich pøi-
pravit i voòavý pol�táøek nebo pytlíèek k provonìní
prádla.

Kvasnicová polévka s bylinkami
Na tuku podusíme nakrájenou cibuli se dvìma hrst-

mi nakrájených lístkù bylinek (kopøiva, mochna, lebe-
da, pøípadnì jitrocel, popenec, sedmikráska a dal�í),
dvìma na kostièky nakrájenými bramborami a mrkví.
A� cibulka zesklovatí, pøidáme kostku kvasnic, mírnì
osolíme a mícháme, dokud se kvasnice nerozpustí
a nezaènou vonìt. Pak zalijeme opatrnì vodou nebo

zeleninovým vývarem a vaøíme,
dokud brambory a mrkev ne-
zmìknou. Do hotové polévky mù-
�eme pøidat je�tì hrst èerstvých
lístkù planých rostlin a trochu líst-
kù bazalky nebo petr�elky.

Bylinkové halu�ky
Z 2 dcl mléka, 250 g celozrnné

mouky a jednoho vejce umícháme
tìsto, pøimícháme 2 polévkové l�í-
ce nadrobno nakrájených lístkù pla-
ných rostlin. Kromì mochny mù-
�eme pou�ít hluchavku, kopøivu,
tro�ku popence, sedmikrásku, ji-
trocel, jetel apod. Støednì hus-
té tìsto pak protlaèujeme pøes
halu�kové síto s velkými oky
nebo odkrajujeme po kouskách
do osolené vroucí vody nebo po-
lévky. Halu�ky jsou hotové, kdy�
vyplavou na povrch. Mù�eme je

pou�ít jako zaváøku do polév-
ky nebo s brynzou, tvarohem,

pøípadnì sýrovou omáèkou
a osma�enou cibulkou jako
hlavní jídlo.

Mochna husí není úpor-
ným plevelem, spí�e okras-
nou rostlinou, která svými

velkými �lutými kvìty a støí-
bøitì chlupatými listy projas-

ní lemy záhonkù a cestièek
a svými léèivými vlastnostmi i vý-

�ivnou hodnotou je pro nás urèi-
tì pøínosem.KRESBA: HELA VLA�ÍNOVÁ
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Na exkurzi po zajímavých mís-
tech Slovenska, která navazovala
na Evropskou permakulturní kon-
vergenci, jsme nav�tívili i �tiavnic-
ké vrchy. Tato oblast je velmi zají-
mavá z geologického hlediska, co�
v minulosti pøispìlo k velkému roz-
voji báòské èinnosti. Jak u� to bývá,
vedlo to ov�em nejen k rozkvìtu
celé oblasti, ale i k postupnému
plundrování lesù. Hlavní strategic-
kou surovinou, na které byla tì�ba
závislá, bylo toti� døevo. Pou�ívalo
se nejen k výztuhám �tol, ale také
ke zpracování kovù hutním zpùso-
bem. V roce 1900 vedl neutì�ený
stav okolních lesù k zalo�ení pokus-
né lesnické plochy Arborétum Ky-
sihýbel, kde bylo postupnì shro-
má�dìno 282 druhù cizokrajných
døevin, pocházejících pøedev�ím ze
Severní Ameriky. Cílem bylo najít
druhy, které by se dobøe na místní
podmínky adaptovaly, a svým rych-
lým rùstem mohly být pou�ity
k obnovení lesních porostù. Tato
pokusná plocha se nachází na plo-
�e 7,73 ha nedaleko Banské �tiav-
nice. Celé arboretum je rozdìleno
na celkem 350 ploch o velikosti
15x15 m a v�echny døeviny jsou
velmi systematicky pìstovány na
ètyøech rùzných místech s odli�nými
klimatickými podmínkami. To je
velmi dobrý model i pro pìstování
rostlin na zahradì, kde nám to za-

jistí úrodu navzdory rùznému poèa-
sí, a zároveò se pøi tom hodnì na-
uèíme. V takto organizovaném ar-
boretu stromy zasazené na nevhod-
ném stanovi�ti onemocní nebo
dokonce vymrznou, na vhodných
prospívají, rychle rostou a plodí.
Vzhledem k blízkosti druhù, které se
v pøírodì nikdy nevyskytují spolu,
zde dochází ke vzniku mnoha spon-
tánních hybridù, údajnì z lesnického
hlediska velmi cenných. Z hlediska
mo�nosti se zde nìco od pøírody
nauèit, je to jedineèná pokusná les-
nická plocha.

Na�tìstí potøeba døeva pro báò-
ský prùmysl poklesla a k pùvodnímu
zámìru roz�íøit tyto cizorodé døevi-
ny masovì do okolních lesù nako-
nec nedo�lo. Pøiznám se, �e lehko-
myslné zavádìní cizích druhù do na�í
pøírody pozoruji s urèitými obavami,
snad proto, �e jsem se od man�ela
nakazila vnímáním takových zásahù
z hlediska ochrany pùvodních pøírod-
ních druhù. Tak�e jsem ráda, �e toto
arboretum zùstalo spí�e velkolepou
mo�ností sáhnout si na kùru sekvo-
jovce mamutího a dozvìdìt se ta-
jemství její nehoølavosti, vidìt na
vlastní oèi korkovník amazonský,
obdivovat rùzné druhy obøích cypøi-
�ù, borovic, jedlí�

Sklánìli jsme se tu v úctì pøed
nimi, prodírali hou�tím, ale k nej-
vìt�ím zá�itkùm patøily jejich vùnì.

Na pouti po zajímavých koutech Slovenska s EUPC

Arborétum v Kysihýbli Hela Vla�ínová

Nevìøili byste, jak rozmanité vùnì
mù�e mít tøeba jedlové jehlièí. Na-
�li jsme jedli s mandarinkovou, cit-
ronovou i pomeranèovou vùní, kte-
ré se mísily s dal�ími, které jsme
neumìli ani pojmenovat. Zá�itek
umocòovalo i to, �e jsme �asli spo-
leènì, o voòavé jehlièí se dìlili
a sdíleli nad�ení s ostatními.

Radost ze sdílení zajímavých zá-
�itkù nakonec procházela jako nit
celou exkurzí, proto jsme si øekli,
�e se pokusíme o ni rozdìlit i s tìmi,
kteøí tentokrát nemìli to �tìstí být
s námi. Tak�e díky a zase nìkdy na
shledanou!
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V èervenci leto�ního roku se v Brnì, ve støedisku ekologické výchovy Jezírko, uskuteènila ji� pátá
Evropská konvergence permakultury u nás. Její souèástí byla i exkurze po zajímavých slovenských
projektech, z nich� nìkteré vám pøedstavujeme v následujících èláncích.
Zprávu o prùbìhu samotné konvergence uvedeme v pøí�tím èísle Klíèové dírky.

Cyklus �Setkání pøátel pøírodní zahrady�
(vede Ing. Helena Vla�ínová ve spolupráci s Ekologickým institutem Veronica a v�emi lidièkami ochotnými se podìlit o svoje zku�enosti). Na
setkáních se mù�ete dozvìdìt, jak se na zahradì obejít bez chemických prostøedkù i bez namáhavé døiny, vymìnit nebo získat semínka ménì
známých zelenin, léèivých i koøeninových rostlin, koupit si stará a pøesto �nezastaralá� èísla èasopisu �Zahrádky a zahrady�, aktuální èísla
permakulturního èasopisu �Klíèová dírka� a rùzné u�iteèné publikace. Mù�ete se tu také podìlit s ostatními o své problémy, úspìchy i recepty.

Setkávání bude probíhat ka�dé první pondìlí v mìsíci v sídle Institutu Veronica Panská 9, Brno (v Domì ochráncù pøírody) v sále � 3.
poschodí (pokud nebude uvedeno jinak) od øíjna do èervna v�dy od 17.30 do 19.00 hod.

Pøedbì�ný program setkání
F 8. 1. 2007 Pøedná�ka ing. Ivana Jablonského o mo�nosti naklièování a doplnìní jídelníèku o výhonky v zimním období.
F 5. 2. 2007 Biologická ochrana rostlin, mo�nosti vyu�ití dravých organismù na zahrádkách � tentokrát film.
F 5. 3. 2007 Rùzné mo�nosti pìstování rostlin ve smí�ených kulturách, umìní vybrat plodinám správné sousedy.
F 2. 4. 2007 Pøedná�ka RNDr. Karla Slabého o pìstování a vyu�ití teplomilných zelenin, známých i ménì známých.
F 7. 5. 2007 Jarní plané rostliny na zahradì i v kuchyni. Inspirace a výmìna receptù � koná se na Oøe�ínì (bus 70).
F 4. 6. 2007 Pøedná�ka ing. Ivana Jablonského o léèivost hub a jejich vyu�ití k pøípravì èajù a výta�kù.
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Na pouti po zajímavých koutech Slovenska s EUPC
Zvíøata na rodinných farmách I. Dana Kellnerová

Na exkurzi organizované po leto�ní Evropské kon-
vergenci permakultury jsme nav�tívili, mimo jiné, také
netradièní farmu Gaba �kablovce v Kolíòanech nebo
chcete-li �Sad Livia�. Gabriel dospìl po øadì let, bì-
hem nich� zu�lech�uje svoje pozemky, k velmi zajíma-
vému chovatelskému pohledu, který pøedstavuje spo-
jení �ivotní filozofie a ekonomického uva�ování.

Vietnamská prasata, koèky, psi i holubi zde �ijí
v naprosté svobodì. Na rozsáhlých pozemcích se po-
hybují témìø bez omezení, pouze zeleninová políèka
jsou pøed prasaty chránìna. Dokonce i jejich rozmno-
�ování nechává majitel zcela na pøírodì. Poèty prasat
se pohybují v desítkách, podobnì je tomu i u koèek.
Psù, doprovázejících na ka�dém kroku svého pána,
bylo asi 8, pøièem� jedna z fen mìla právì �tìòata. Co
náv�tìvníka upoutá hned na první pohled, je pøátel-
ské chování zvíøat. Poté, co napøíklad psi nového pøí-
chozího ohlásí, se k náv�tìvníkùm chovají pøívìtivì
a také mezi sebou mají harmonicky vyjasnìné pozice.
Jako chovatele mne pøekvapilo, �e nevidím ani ná-
znak ohrnutých pyskù a vrèení. Naopak, vzájemné vzta-
hy se projevovaly pøíchylností, hrami a komfortním cho-
váním (jeden ze psù èistil ostatním srst vykusováním).
Promiòte, prosím, �e zacházím do takových podrob-
ností, ale uvedené skuteènosti dokumentují atmosféru
farmy. Se zvíøaty je zacházeno zcela jistì velmi vlídnì,
proto�e se nebojí pøíchozích a ráda se nechají pohla-
dit.

V uzavøených prostorách, buï ve voliérách, ohra-
dách èi výbìzích (které nepùsobily stísnìným dojmem),
choval Gabo konì (støednì velké rakouské plemeno
Haffling), ovce (Racek � maïarské pùvodní plemeno),
králíky, krocany, slepice, kachny, husy a také perliè-
ky. Poslednì jmenovaným by se na, africké savany
pøipomínajících, pozemcích nepochybnì velmi líbilo,
stala by se z nich v�ak nepolapitelná zvíøata. Drobná
prasátka pomáhají s �úklidem� sadu. Pabìrkují na po-

padaném ovoci, vy�írají plevel a podle majitelových
slov do jisté míry korigují rùst stromù. Zkrátka a dob-
øe, zvíøata si tu �ijí na první pohled jako v ráji.

V ráji se v�ak nemusí øe�it odchod zvíøat na �onen
svìt�. A v tomto bodì se ji� dostáváme na tenký led�
Gabo toti� tento problém, zdá se, neøe�í (v�dy� pøíroda
úhyny zvládá sama). Èást praseèího stáda majitel
v zimním období porazí. Jejich maso je v okolí �ádáno,
proto�e má kvalitu biopotraviny. Nekompromisnì jsou
porá�eny i kusy s nevhodným chováním, èím� se vy-
svìtluje i výsledné neagresivní chování celého stáda.
Problém úhynù je ponechán pøírodì i v pøípadì psù
a koèek. Majitel otevøenì potvrzuje, �e obèas stavy
�upraví� nìjaká viróza. Mrtvou koèku nebo psa se�e-
rou prasata (nìkdy i psi) nebo je majitel zakope. Tím
v�ak nevyluèuje, �e si kadáver prasata nevyhrabou.
Koèky jsou pøikrmovány jednou dennì, prasata dosta-
nou obèas jadrné krmivo. Psi jsou krmeni pravidelnì.
Pøesto�e jim nechybí pánova laskavost, veterinární péèi
postrádají oèividnì. Podobnì jako koèky. Gabriel po-
tvrzuje, �e kastraci neuznává, proto�e je proti pøírodì.

Je choulostivé tento pøístup kritizovat. Gabo se sna-
�í co nejvíce své pìstitelské a chovatelské jednání pøi-
zpùsobit pøírodì. Co mne v�ak napadá témìø ihned,
je námitka, �e nepracuje s pøírodními formami zvíøat,
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ale s vy�lechtìnými plemeny, která jsou ji� pozmìnì-
na a nemají tedy schopnosti a odolnost divokých èili
volnì �ijících druhù. Dal�í problém je etický. I kdy��
pøíroda je ve svých pøístupech drsná... Neumím si v�ak
pøedstavit, �e bych svého psího kamaráda èi oblíbe-
nou koèku nechala trpìt zanedbáním bì�né veterinár-
ní péèe nebo je nechala pomalu umírat na nìjakou
nemoc. A zde se nabízí dal�í otázka, zda má majitel
malé dìti. Nebojí se pøenosu chorob? Takových je celá
øada � ne nadarmo se oznaèují jako antropozoonózy.

Zcela protichùdným pøístupem se vyznaèovala dal�í
z nav�tívených farem � Ma�ekùv mlýn. Majitelé prosa-
zují systém agroturistiky a tomu také podøizují uspoøá-
dání celého hospodáøství. Zvíøata � konì, kozy, ovce,
prasata (primitivní maïarské plemeno Mangalica) i osli
� mají tradièní ustájení, pøièem� pøes den mohou vyu-
�ívat pomìrnì rozsáhlé výbìhy. Na noc se v�ak zavíra-
jí do chlévù, které extra velkými prostory neoplývají.
Kozy jsou dojeny a kùzlata majitelé asi v 6 týdnech
odstavují. Mìli jsme mo�nost vidìt malé stádo odstave-
ných kùzlat, kterému v�ak viditelnì chybìl výbìh
s mo�ností kvalitní pastvy. Podobnì na tom byla i pra-
sata. Volnì se po pozemcích pohybovali pouze koèky
a holubi, pro nì� byl zøízen tradièní (sice romantický,
ale chovatelsky nepraktický) holubník na sloupu. Tøi
psi jsou na rùzných místech pozemku (bez mo�nosti

U odchovu kùzlat a prasat zøejmì
pøevá�il ekonomický pohled, mo�-
ná i nedostatek vhodných ploch pro
výbìhy. Nemìli jsme to s kým pro-
brat, proto bych se k tomu radìji
nevyjadøovala.

Z hlediska rizika mo�-
ného pøenosu chorob
a lékaøské i veterinární
péèe si myslím, �e Gabo
nechává v�e na pøírodì
a pøirozeném výbìru a
dr�ím mu palce, aby mu
to fungovalo, i kdy� vhod-
nìj�í pro tento model se
mi také zdají odolnìj�í køí-
�enci ne� pomìrnì citli-
vá èistokrevná plemena.
Z mého �laického� po-
hledu je ale riziko one-
mocnìní mnohem vìt�í
u dítìte, èlovìka nebo
i zvíøete, které �ije v ne-
pøirozených a �úzkostlivì
èistých� podmínkách
a pak se najednou setká
nepøipraveno s jakouko-
liv infekcí, ne� u èlovìka,
který �ije v souladu s pøí-
rodou a jeho� imunita

Pár slov ke srovnání chovatel-
ských pøístupù z pohledu �drobno-
chovatelky� koz.

Gabovu usedlost jsem vnímala
jako jeho upøímnou cestu k pocho-
pení zákonitostí a co nejvìt�í pøiblí-
�ení k pøírodì, ne jako model, kte-
rý bychom mohli bez pøemý�lení
pøevzít. Bylo vidìt, �e je otevøený
k pouèení a stále hledá. Jeho far-
ma je pro okolí ohranièena plotem,
tak�e ani psi tu nepobíhají zcela
volnì. Pokud mají potøebu lovit, ulo-
ví si nìjaký oslabený kus ze stáda
prasat a tak udr�ují stádo v kondici.
Jejich teritorium je navíc natolik
velké, �e zcela uspokojuje v�echny
jejich potøeby, proto je nejvìt�ím zá-
�itkem ze setkání s nimi právì je-
jich naprosto harmonické chování.

Na Ma�ekovì mlýnì je zcela jiná
situace, kdy celý pozemek oplocen
není a navíc se po nìm stále pohy-
bují �cizí� lidé, proto�e je intenziv-
nì vyu�íván pro agroturistiku. Je
tedy bezpeènìj�í psy nechat pøes
den zavøené a pravidelnì je venèit,
jinak by zaèali obtì�ovat turisty, jak
jsme to pozorovali u volnì pobíhají-
cí koèky, nebo by napadali kùzlata.

Na pouti po zajímavých koutech Slovenska s EUPC
Zvíøata na rodinných farmách II. Hela Vla�ínová

intenzivnìj�ího kontaktu s jedinci svého druhu i s lidmi)
uzavøeni v kotcích nedostateèné velikosti. Setkali jsme
se zde také s chovem daòkù, uzavøených sice v odleh-
lej�í, ale nepøíli� velké ohradì. Není mi známo, zda jde
o potøebu poøídit turistùm atrakci nebo zda se jedná
o zvíøata urèená k porá�ce. V posledních letech je mo�-
no podobné chovy vidìt èím dál tím èastìji. V souhrnu
ubikace zvíøat na Ma�ekovì mlýnì odpovídají tradièní-
mu venkovskému pøístupu, který vyhovuje lidem, ne
v�dy v�ak zvíøatùm.

Popsané chovatelské metody jsou v�ak v na�í spo-
leènosti za�ity natolik, �e by mì nepøekvapovalo, kdy-
bych se setkala s námitkou, co proti podobnému pøí-
stupu vlastnì mám. Snad jen tolik. Domnívám se, �e
èasto zapomínáme na fakt, �e i domestikovaná zvíøata
mají svoji inteligenci (mezi nejinteligentnìj�í patøí pøe-
kvapivì prasata) a druhu nále�ející �ivotní projevy
(v poslední dobì se zaèíná, v souvislosti s chovatelstvím,
u�ívat termín �welfare� = �ivotní pohoda zvíøat). Tím,
�e zvíøatùm umo�níme chovat se co nejpøirozenìji, pro-
jevíme nejlépe lásku, ohleduplnost a porozumìní
k �bo�ímu hovádku�. Je to také jedna z cest, jak získat
skuteènou biopotravinu.

Hodnotím-li s odstupem chovatelské pøístupy na
obou farmách, volila bych kompromisy. V prvním pøí-
padì zvý�enou veterinární péèi, ve druhém vhodnìj�í
�ivotní podmínky.

vzniká postupným otu�ováním�
Zvíøata �ijící pøirozeným zpùsobem
mají také instinkt vyhledat si
v pøípadì potøeby sama v pøírodì
lék, alespoò u koz volnì pasených
to spolehlivì funguje.
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Karel DanìkKeltský stromokruh a �ivot èlovìka

Kelt�tí druidové vnímali charakteristiku �ivota lidí a èasto i jejich osud intuitivnì podle toho, do
jakého roèního období se èlovìk narodil. Tato období spojovali s urèitými stromy. V keltském stro-
mokruhu se støídají období spojená s celkem sedmnácti rùznými stromy za pùl roku � a to po
desetidenních obdobích.
Probíráme nyní postupnì jednotlivá období keltského stromokruhu a charakteristiku �ivota èlovì-
ka, který se v tomto období narodil.

Oliva (23. 9.)
Oliva byla na�imi pøedky velmi uctívaným stromem.

Olivový olej je nejvhodnìj�í pro obøady, v nich� se pro-
vádí svìcení. Kdy� se rozsypou po podlaze místnosti
listy olivy, navozuje to atmosféru klidu a míru. Lístek
olivy s nápisem Athéna, no�ený na èele, pomáhá
k uvolnìní bolesti hlavy. Ovoce olivy zase pøíznivì ovliv-
òuje plodnost �en.

Strom oliva je v�ak pøedev�ím symbolem duchovní
moudrosti, ale také blahobytu, slávy a silného zdraví.
Lidé � olivy jsou symbiózou krásy, pochopení a rozu-
mu. Mají velmi vyrovnanou povahu. Jednají uvá�livì
a vyznaèují se velkou dávkou trpìlivosti a laskavosti.
Jsou rozenými optimisty a jejich �ivotní heslo zní:
�S úsmìvem jde v�echno líp.� Bývají vzdìlaní, snad
i proto se rádi pohybují ve spoleènosti moudrých lidí.
Sami na sebe neupozoròují, jsou toti� pomìrnì nesmì-
lí. Obèas dokonce cítí nutkavou potøebu stáhnout se
do ústraní, meditovat a pøemý�let o sobì i okolním
svìtì. Mají vrozený cit pro spravedlnost a je jim cizí
ka�dá forma násilí. Patøí k tìm lidem, kteøí kolem sebe
pøirozenì �íøí klid, �tìstí a radost.

Líska (22. � 31. 3. a 24. 9. � 3. 10.)
Líska zdomácnìla v Evropì ji� nìkdy v mlad�í dobì

kamenné. Byla spojována s posvátným èíslem devìt �
devìt let trvá, ne� líska pøinese první plody. Na období
lísky � konec bøezna a pøelom záøí a øíjna � pøipadá
devátý úplnìk po letním a zimním slunovratu. Døevo
lísky bylo u�íváno k nejrùznìj�ím praktickým úèelùm

(k výrobì nástrojù, zbraní i ke stavbì plotù). Vìøilo se,
�e díky kouzelné moci lísky lze najít ztracené vìci. Pro-
to dodnes slou�í lískové proutky k výrobì virgulí pro
hledání vody i drahých kovù. Budete-li si chtít sami
vyrobit takovou virguli, budete potøebovat vidlici z tøí-
letého lískového prutu, av�ak prut nesmí být z keøe
oddìlen kovovým nástrojem, ale pazourkem. Spánek
pod lískou pøiná�í významné sny.

Líska je nenároèný keø zrovna jako lidé zrození ve
dnech brzkého jara a podzimu. Jsou nenápadní, ne-
sna�í se upoutat pozornost okázalými gesty a plamen-
nými projevy, pøesto mají na ostatní ú�asný vliv. Jejich
osobitý pùvab jim pomáhá dosa�ení �ivotního cíle spo-
lehlivìji, ne� by se mohlo zdát. Jsou pøívìtiví k druhým,
nìkdy a� ke �kodì svých nejbli��ích. Rádi pùsobí na
veøejnosti, milují spoleènost a spoleènost obvykle milu-
je je. V jednání s druhými bývají úspì�ní. Jejich intui-
ce, vyrovnanost a inteligence jim pomáhají odhadnout,
kdy trvat na svém a kdy radìji ustoupit. Umí také tak-
ticky poèkat na vhodnìj�í okam�ik. Dosa�eného spo-
leèenského postavení nezneu�ívají ve svùj prospìch.
Jsou velkorysí a srdeèní. Ov�em vyjít s nimi v partner-
ství bývá tvrdý oøí�ek pro jejich nepøedvídatelné reak-
ce.

Lísky jen pomalu stárnou a dobøe pøekonávají hlu-
boké rány osudu. Ze �ivotních zápasù vycházejí s omla-
zeným názorem na svìt. Nebývá výjimkou, �e se �ení
èi vdávají i v pozdìj�ím vìku a nìkteøí z nich se stávají
otci nebo matkami tehdy, kdy ostatní myslí u� na vnou-
èata.

Jeøáb (1. � 10. 4. a 4. � 13. 10.)
Odolný strom, který najdete v rovinách, v podhùøí,

kolem cest, uprostøed mìst i v drsnìj�ích oblastech.
Její plody jsou tu vyhledávanou potravou ptákù. Ti pak
rozná�ejí ve svém trusu její semínka do okolí. Jeøabina
pak roste a plodí i v podmínkách, kde jiné stromy hy-
nou. Také lidé zrození v tomto znamení se doká�ou
úèinnì vyrovnat se svým osudem, i s tìmi nejtì��ími
pøíle�itostmi, které jim �ivot pøiná�í Aèkoliv se to ne-
zdá, jemnost zakletá ve stromu � jeøabinì je silná
a vytrvalá. Takové vlastnosti má døevo jeøábu � je elas-
tické, pevné, nesesychá a �patnì se �típe. Proto z nìj
byly vyrábìny døevìné klíny a �rouby. Z jeøábu byly
vyrábìny také èlunky tkalcovských stavù. Strom bývá
jako ozdobná døevina vysazován v horských parcích a
zahradách pro nádherné zbarvení plodù na podzim.
Oblíbeným stromem je jeøabina také proto, �e svou
korunou neubírá pøíli� svìtlo ostatním stromùm a ke-
øùm.F
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Nìco podobného se pøihodilo
i mnì. Jednoho rána jsem se pro-
budil s my�lenkami na projekt sku-
teèné Rodové osady u nás. Hlavou
se mi honilo vícero otázek: �Jak jed-
nodu�e pøedat my�lenky o projektu
co nejvíce lidem? Èím zaujmout i ty,
co o nìm nic nevìdí? Jak dát mo�-
nost pøíznivcùm, aby finanènì pøi-
spìli a pøitom získali nìco hodnot-
ného? Jak pøedat my�lenky o osadì
s trvale udr�itelným �ivotem co nej-
�ir�í veøejnosti a zvlá�tì pak dìtem?
Lze získat pravidelný pøíjem v rámci
práce na projektu?�

Kdy� upøímnì hledáme odpo-
vìï, jsme otevøení, tak se výsledek
dostaví. Onoho rána se dostavil ná-
pad. Nebo spí�e NÁPAD � vytvoøit
hru, pomocí ní� je mo�né popsat vizi
vznikajících Rodových osad � kde se
hráèi budou moci pøímo podílet na
tvoøení a tak si ve výsledku doká�í

Lidé narození v období jeøabiny si nesou èasto do
zrození dar pøirozeného vkusu. Èasto mají filosofickou
povahu. Pøemý�lejí o zákonitostech tohoto svìta
a s chápavým úsmìvem pøecházejí poklesky své i dru-
hých. Moc dobøe vìdí, �e ka�dá mince má svùj líc i rub.
Jejich �ivotní heslo by klidnì mohlo být: zlep�i sebe,
tím mù�e� zlep�it i svìt. Jsou manuálnì zruèní a proje-
vují umìlecké nadání. Jsou mezi nimi malíøi, architek-
ti, módní návrháøi, filozofové i lékaøi. Milují vá�nivì,
jejich city jsou plné, tøeba�e nepøíli� stálé. Mají touhu
hledat � tì�í je noví lidé a nové poznatky.

Jsou skromní a obìtaví. Pro druhé doká�ou udìlat
maximum a na odmìnu neèekají. Motivací je uznání
a pochvala � i kdy� se pøi ní rdí stejnì jako plody jeøábu.

snadnìji pøedstavit vlastní kroky bu-
dování, uvidí koneènou podobu cel-
ku. A pøitom v�em se budou bavit.
Do tohoto procesu se zapojí celá
rodina � v�ichni vzájemnì spolupra-
cují, dìti tvoøivì vyjadøují své pøed-
stavy a rodièe jim naslouchají, dá-
vají prostor k realizaci.

My�lenkový øetìz byl zapoèat
a jeden nápad rozvíjel dal�í. Pøidali
se i pøátelé. Spoleènì jsme vytvoøi-
li zapálený tvùrèí tým. Tak se bì-
hem krátkých 2 mìsícù zrodila prv-
ní verze hry Rodová osada. Hry, ve
které si ka�dý vyzkou�í, jak se vlast-
nì buduje nová vesnice. Kudy po-
vedou cesty, kde se budou rozklá-
dat rybníky, kde porostou lesy, kde
budou osadníci pìstovat ovoce
a zeleninu. Mù�e se zamyslet, jakou
profesí by se chtìl �ivit, aby �il
v souladu s pøírodou, trávil více èasu
se svou rodinou a souèasnì i pøispí-
val celé osadì. Hry, pøi které se spo-
luhráèi zamý�lí, jaké spoleèné bu-
dovy jsou potøebné pro samostatné
fungování vesnice, co zajistí prospe-
ritu jejím obyvatelùm, jaké o�ivení
znamenají zvíøata (i kdy� jen nakres-
lená na papíøe).

Èím je stolní desková hra Rodo-
vá osada výjimeèná? Pøedev�ím spo-
luprací. Ta toti� pøiná�í spoluhrá-
èùm nejvìt�í potì�ení a k tomu je�-
tì i bodové zhodnocení. Nejde zde
o to nìkoho porazit, ale vnímat se
spí�e jako budovatelé a na konci si

odná�et dobrý pocit spoleènì v tvùr-
èím procesu stráveného èasu.

Odmìnou spoluhráèù je také
pohled na rozmanitou krajinu, ve
které se klikatí cesty lemované �i-
vými ploty, lesíky vytváøí rùznorodé
obrazce a po plo�e se modrají ja-
koby rozeseté rybníèky. Nìkde se
pase koník, jinde oveèka, tam po-
letuje vèelka èi poskakuje zajíc. Dìti
se radují ze svých stádeèek ovcí,
koní èi lesních zvíøátek a máme od-
zkou�ené, �e jednodu��í varianta je
pøita�livá i pro ty men�í od 5 let
vìku.

Nároènìj�í verze pak nabízí ná-
hled do �ivota reálné Rodové osady
a zaujme i ostøílené hráèe.

Za autorský tým Vám pøeji ra-
dost ze hry i v �ivotì

Michal Kratochvíla
hra-osada@volny.cz

www.hra.rodovaosada.com

Michal KratochvílaHra � cesta k realizaci Rodové osady
Aneb budovat osadu a pøitom se bavit. To je, oè tu bì�í.
Kdo se jednou pustil do tvorby, v které spatøuje smysl, která jej vnitønì naplòuje, zná ten pocit.
Pocit pohlcení, tvoøivého nad�ení, kdy èlovìk zapomene na èas, jídlo, okolí a plnì se ponoøí do
práce. Podobný zá�itek, jako kdy� hraje hru se zápalem.
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Na duben jen nemìj spoleh valný,
bývá jasný dnes a zejtra kalný.
Takový se duben nejvíc chválí
v kterém bývá èerstvý chládek stálý.

(Moravan � Kalendáø na rok 1852)

Trocha poezie z pranostik
sebraná
� Na Kvìtnou nedìli nesmí se nic

píct, aby se nezapekl kvìt obilí
a kvìt na stromech.

� Na svatého Vojtìcha v polích samá
potìcha. (23. 4.)

� Do svatého Jiøí tráva neroste, kdy-
by ji kle�tìma tahal, a po nìm ros-
te, kdyby ji palicí zatloukal. (24. 4.)

� Kdy� je rozpú�èka na Vincencína,
urodí se hodnì vína. (5. 4.)

Poslední uvedená pranostika bude
asi vìt�inì ètenáøù nesrozumitelná ale
to slovo rozpú�èka se mi tak líbilo�
Inu je to východomoravsky a zname-
ná to prostì tání.

Pesach a velikonoce
Kdo má povìdomost o tom, jak to

bylo s Je�í�em, ví, �e byl ukøi�ován
v pøedveèer velkého �idovského svát-
ku Pesach. Zemøel v pátek (od té doby
je to ne��astný den) ve tøi odpoledne.
Pesach �idé slavili na pamì� toho, jak
je Moj�í� vyvedl z Egyptského otroc-
tví (jak hezky zpívá Spirituál kvintet)
a pak je vodil ètyøicet let po pou�ti,
aby se jim otrocké zpùsoby vykouøily
z hlavy.

Selská logika tedy velí, �e �idovské
velikonoce � zaèátek svátku Pesach,
se mají krýt s køes�anskými, tedy s Bí-
lou sobotou. Obé se urèuje podle lu-
nárního kalendáøe (velikonoèní nedì-
le je první nedìle po prvním jarním
úplòku), tak to ani nemù�e být jinak.
Opak je pravdou. Znáte-li, kdy se sla-
ví Velikonoce, jediné co víte, je, kdy
není Pesach. Obì strany se toti� vy-
nasna�ily, aby se tyto dva svátky ni-
kdy nekryly. Pøi tomto svátku �idé
poøádají v rodinném kruhu sederovou
veèeøi na pamì� jídla pøed zaèátkem
cesty z Egypta. Nesmí se pøi ní jíst nic
kva�eného, proto�e �idé jedli na pøí-
kaz Hospodinùv nekva�ené chleby.

Od �idovského Pesach vzniklo ozna-
èení køes�anské svíce pa�kál, která se
zapaluje o velikonocích. Vzít si nìko-
ho na pa�kál znamenalo vyslýchat ho
pøi této svíci, co� bylo jednak posvát-
né a jednak hodnì dlouhé � je to vel-
ká a silná svíce. A od tého� Pesach
vznikly i pa�ije � tedy velikonoèní ète-
ní, které se ète o pa�ijovém týdnu. Ten
zaèíná na kvìtnou nedìli a konèí na
Velký pátek.

Pozor � kvìtná nedìle není ta
o velikonocích, to je Bo�í hod veliko-
noèní, ale ta týden pøedem. Latinsky
se jmenuje Palmarum a Kristus toho
dne vjel do Jeruzaléma na oslíku vítán
davy, které mu mávaly palmovými ra-
tolestmi. Ty u nás nemáme, tak se
nosily do kostela svìtit koèièky � pru-
ty jívy. Je spousta povìr, co se dá se
svìcenými koèièkami dìlat.

A kdy� jsme u tìch dal�ích dnù ko-
lem velikonoc. Støeda pøed velikono-
cemi se nazývala sazometná nebo �ka-
redá. Sazometná proto, �e vrcholil
úklid, vymetaly se saze z komína. �ka-
redá proto, �e se Jidá� �karedil na Kris-
ta; u� vìdìl, �e zradí. Následuje Zele-
ný ètvrtek. Snìzte nìco zeleného.
�penát, zelí, hrá�ek. Radìji ne pro�lý
salám. Rovnì� se má jíst med a zahá-
nìt blechy. Název Zelený ètvrtek je
dolo�en u� od 12. století. Veèer na
Zelený ètvrtek letí zvony do Øíma.
Velký pátek je posledním dnem, kdy
se lze snadno dobrat k pokladu pøi ète-
ní pa�ijí. Jen nezapomeòte vèas vy-
lézt z jeskynì. Rovnì� se hrají pa�ijo-
vé hry (tradice se zaèíná obnovovat
leckde). Kdo se toho dne umyje v po-
toku, bude celý rok zdráv. Prát prádlo
a hýbat zemí se ov�em tento den ne-
smí. Následuje Bílá sobota. Svìtí se
oheò a èeká se na vzkøí�ení. To se
naplno slaví v nedìli, kdy se znovu po
pùstu lidé vraceli k masu. Kromì kla-
sického beránka se pochopitelnì jedl
i ten symbolický � sladký z tìsta. Od
kdy se na velikonoèní pondìlí �lehá

pomlázkou a polévá vodou, se vedou
spory. Dolo�eno to ov�em je u� ve
14. století a asi jde o zvyk pøedkøes-
�anský.

Odkaz svatého Vojtìcha
Svatý Vojtìch je slavný. Patøil

k nejvzdìlanìj�ím Evropanùm své
doby. U nás na nìj nikdo nemìl. Pro-
to ho u nás nikdo nemìl rád. Byl zvo-
len druhým pra�ským biskupem po roce
981 a chtìl, aby lidi dodr�ovali jakási
pravidla. To se u� tehdy neujalo. Chlas-
talo se, dìvkaøilo, kupèilo s otroky.
Vojtìch na protest ode�el do Øíma do
klá�tera, co� zavánìlo mezinárodní
ostudou. Pøedstavte si, kdyb Klaus ode-
�el do �vejcar, neabdikoval, ale nevra-
cel se. To by byla ostuda! A té rados-
ti! Inu, jako tehdy. Boleslav II. pro nìj
poslal, �e u� se Èe�i fakt polep�í.
Houby! Dìlali toté� a je�tì mohutnì-
ji. Kdy� mu pøed oèima v kostele pro-
píchli jednu Vr�ovku, která tam utekla
hledat azyl pøed parohatým man�elem,
ode�el podruhé. Bolek za ním zase
poslal pøemlouvaèe, a aby Vojtìch vi-
dìl, jak to myslí vá�nì, nechal mu za-
tím pomordovat celou rodinu v Libici.
Vèetnì nemluvòat. Aby se to dobøe
pamatovalo, udìlal tak na svatého
Václava 995. Vojtìch pochopil, �e to
v Èechách nemá cenu, a odebral se
k pohanským Prusùm, obracet je na
víru. Ti ho umlátili 23. 4. 997. Pak ho
uvaøili, maso obrali a lebku a kosti jako
relikvii prodali Polákùm. Poláci nad
jeho hrobem zøídili arcibiskupství v roce
1000 ve mìstì Hnìzdno. V roce 1039
jim lebku ukradl Bøetislav I. a v Praze
nad ní pøeèetl slavnostní závazek, �e
my Èe�i u� nebudeme nadmìrnì pít,
smilnit a prodávat otroky. Závazek
dosud nebyl, pokud vím, zru�en a na
plnìní se pracuje postupnì. Otroky u�
jsme splnili. Netrvalo to ani tisíc let.

Pouèení � Chce�-li, aby tì mìli Èe�i
rádi, nebuï chytrý a neber svou práci
vá�nì. Prostì � dej se na pop music.

Dubnový námìsíèník

Do svatýho Jiøího nebojte se hada �ádnýho.

Jiøí moravský Brabec

Duben (lat. Aprilis, Aprilis vzniklo zkomolením jména Afrodité), dle hebrejského kalendáøe mìsíce
Nisan (do 21. 4.) a Ijar roku 5764, dubnový úplnìk jest v oznaèení americké zálesácké tradice Pink
Moon, co� v na�em jazyce znaèí Rù�ový mìsíc, dle keltského kalendáøe stromù pak do 15. 4. jest
mìsíc ol�e zvaný Luis, následnì pak mìsíc vrby Sail. Od 6. do 13. 4. slaví �idé Pesach.

Kratochvilné ètení v hluboké úctì k pøedkùm a tradicím,
jako� i k mystifikacím, pro duben pøipravil

Jiøí moravský Brabec


