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Vážení a milí čtenáři, 
 
rád bych Vás přivítal u 2. vydání přírodovědného elektronického 
časopisu ekologů, vydávaného členy a přáteli spolku TRAWA z. s. 
Jaro i léto skončilo, a i přestože bylo poměrně suché období, ně-
kteří se radují z úrody a nových zážitků. Při dobré péči o přírodu 
se jistě objevily i plody ve Vašich zahradách a na Vašich záhon-
cích. Jak se říká, jaký zahradník, taková je i úroda. Jaká byla Vaše 
úroda v oblasti bylin, konopí nebo užitečného ovoce a zeleniny?  
 
Připravili jsme Vám skromný, avšak úrodný časopis naplněný za-
jímavými články. V tomto vydání se dovíte zajímavosti z oblastí 
akcí organizovaných členy spolku, jako byl například KONOPEX 
v Ostravě  nebo noc na TRAWĚ. Nahlídnete i do exkurze nazvané 
„po stopách Hagena“. Bylinkáři mohou být potěšeni z témat tý-
kající se podzimních bylin nebo jedlých rostlin doplněné i o re-
cepty. Technické nadšence určitě bude zajímat tématika alterna-
tivních pohonů, která je na pokračování. Konopí jsme neopome-
nuli a napsali jsme zajímavé články, jak o využití konopí v země-
dělství, tak v medicíně a zaměřili jsme se i na osvětu o toxických 
syntetických kanabinoidech. Velice zajímavý je i článek o konop-
ném semínku, kde se dozvíte o jeho užitečných vlastnostech. Jeli-
kož se nezadržitelně blíží i vánoční období, tak jsme pro Vás při-
pravili bohaté povídání o vánočních tradicích a jejich průběhu 
kdysi a dnes. Určitě naleznete další články a inzerce, které jsou 
neméně zajímavé.   
 
Věřím, že toto číslo Vám přinese zajímavé informace, poučné ná-
vody a zábavu ve volném čase stejně jako ekologickou osvětu. Bu-
deme moc rádi, když nám napíšete návrhy, o čem byste se chtěli 
dozvědět. Jaké zajímavosti jste prožili a jaké máte zkušenosti 
v přírodní tématice a ekologii? Rádi přijmeme i konstruktivní 
zpětnou vazbu a rady. Pište na email casopis.trawa@gmail.com 
a my Vám co nejdříve odpovíme na všechny dotazy. Pro Vaši ra-
dost i peněženku máme v časopise i slevy a výhodné informace 
od našich sponzorů. Organizacím a sponzorům děkujeme za pod-
poru, bez nich by časopis vycházel velice obtížně. A jestli máte 
možnost, staňte se sponzorem, členem spolku či step redaktorem 
také; jak na to naleznete na www.trawa.cz/casopis. Největší dík 
však patří Vám čtenářům a redakčnímu týmu, který se usilovně 
snaží o pestřejší témata, lepší dizajn a větší spektrum zajímavých 
informací pro Vás. V dalším jarním čísle 2019 budeme jistě zkuše-
nější a tematicky pestřejší a těšíme se, až jej pro Vás zase vydáme.  
 
K blížícímu se období Vánoc Vám přeji mnoho radosti, klidu, spl-
něných přání a pohody. V Novém roce přejeme jen to nejlepší a 
už nyní připravujeme pro Vás řadu slev, benefitů a akcí na které 
se můžete těšit.  Věříme, že Vás časopis potěší a bude přínosný 
pro Vás, děti a mládež a zároveň pomůže získat větší respekt 
k vědě, technice, přírodním zdrojům i kultuře.  
 
S pozdravem v dalším čísle  
 
Ing. Tomáš Ružovič  
Šéfredaktor  
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Nejlepším způsobem, jak se 
vzdělávat a rozvíjet je praxí a 
dialektem s lidmi, jež mají 
zkušenosti, a to vše v pro-
středí kreativních možností. 
Výhodou je dobré zázemí s 
dobrým občerstvením v kon-
taktu s přírodou a veselé ná-
ladě. Pokus vytvořit všechny 
podmínky není jednoduchý a 
jeho realizace chce vizi, 
plány, prostředky, organi-
zační schopnosti a především 

spolupráci s lidmi, jež se ho účastní. Tento sociálně - pracovní 
a vzdělávací experiment, se uskutečnil až na třetí pokus pod 
názvem Noc na TRAWĚ . V názvu zmíněna noc, zahrnující sta-
nování respektive ubytování v přírodě a to doslova na trávě. 
Myšlenkou bylo zorganizovat stanovačku s programem a Bio-
polní i zahradní aktivity v praxi na soukromém pozemku 
v Jakartovicích ve Slezsku. Strávit zde i společensky příjemnou 
noc bylo výzvou i lákadlem pro organizační tým spolku 
TRAWA z. s.  

Jak to probíhalo na této 
akci? Součástí toho všeho 
byla páteční příprava 
programu, stavění stanů 
a příprava večerního 
ohně s možnosti vaření a 
pečení na ohni. Noční 
program přerušilo sledo-
vání zatmění měsíce, 
které jsme sledovali dale-
kohledy a učili se pozná-
vat souhvězdí. V sobotu 
po snídani jsme se zhod-
notili, že je třeba praco-
vat a vzdělávat se. 

Všude byly byliny i plevele a to nejen na konopných polích, a 
bylo potřeba to rozseparovat. Odplevelení byla pracovní ná-
plň sobotního horkého dne. Šestihodinový pracovní čas  byl 
doplněn o neformální přednášku o konopí, nebo spíš dialek-

tem o využití bylin, o 
způsobu pěstování a 
zpracování konopí a 
to v přímém kon-
taktu s těmito byli-
nami s praktickou 
ukázkou určitých 
kroků. Práce na poli 
sloužily nejen ke 
vzdělávání a prak-
tické zkušenosti, ale 
i ekologické pro-
dukci biomasy jak 
pro zvěř, hmyz, tak 
pro experimenty 
s rostlina-mi i 
obecně s přírodou.  

 
Hlavním cílem bylo však 
ekologicky odplevelit 300 
m velké pole a příjemně 
strávit společný čas mezi 
členy spolku TRAWA z. s. a 
přáteli.  
 
Bylo vytrháno cca 1,5 t ple-
vele o složení převážně 
z pcháče, merlíku, žeb-
říčku, který byl separován 
(cca 20 kg) a dalších bylin. 
Plazivý podrost a některé 
byliny byly ponechány, aby 
chránily půdu před erozí a 
nadměrným vysušováním a přehřátím.  

Po práci se jedna skupina rozhodla jet se osvěžit na přehradní 
nádrži Slezská Harta, kde nás přepadla mohutná letní bouře. 
Jedna část skupiny přečkala v úkrytu a druhá část se vrátila na 
pole a pokračovala v práci na vývozu plevele do lesa. Koupání 
jsme neplánovali a tak došlo k časovému narušení plánu. Bylo 
to ponaučení, že je důležité umět improvizovat a počítat se 
změnami počasí a programu dle přání účastníků.  
 
Naplánované byli i akce vaření na ohni, rozebraní plotu a sa-
zení živého plotu, ukázka vojenské stravy, střelba ze vzdu-
chovky a noční stezka odvahy.  
Sobotní večerní občerstvení u ohně a společenské diskuze ve-

dly k lepšímu poznání se 
mezi sebou a k pozitivní vý-
měně názorů i zkušeností.  
 
Každý pracovník měl nárok 
na bezpečnostní pomůcky, 
občerstvení, nápoje dle li-
bosti a možnosti, oddech a 
dárkový balíček sponzoro-
vaný Zelenou Zemi a dal-
šími sponzory a malý certi-
fikát s razítkem projektu 
TRAWA.  
 
 

Noc na TRAWĚ  
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Náklady na vzdělávací akci byly hrazeny ze soukromých ná-
kladů Tomáše Ružoviče, jeho rodiny a dobrovolných pří-
spěvků ve výši něco přes 3 000 Kč. 
 
Po nedělní vánočkové snídani byly složeny stany a po rozlou-
čení byl dodělán úklid prostoru. Celé akce se zúčastnilo cel-
kem 9 lidí a 3 malé děti do 6 let s rodiči a hosté, pod vedením 
Ing. Tomáše Ružoviče a organizačním týmem členů spolku 
TRAWA  z. s. Velice moc si vážíme této práce všech dobrovol-
níků a členů TRAWA z. s. a zvláštní poděkovaní patří i rodině 
Kavanových a paní A. Meierové za podporu akcí spolku 
TRAWA z. s. bez nichž by to nebylo možné.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na další akci podobného rázu se připravujeme Noci na 
TRAWĚ v roce 2019, která bude plánovaná někdy v červnu až 
červenci. Nově bude organizovaná i pro veřejnost. S počtem 
do 20 lidí s předplaceným ubytováním s polopenzí v rámci 
registračního poplatků.  
 
Registrovat se můžete už dnes, a my vás budeme včas kontak-
tovat. Stačí napsat e-mail do redakce  
casopis.trawa@gmail.com. 
 
 
 

 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

Připravil/a: Tomáš  

Těšíme se na další společné zážitky, proto neváhejte.  
Připojte se!  Pomáháme přírodě!  

Vize a význam slova TRAWA/E  
 
Technology (technologie), Research (výzkum), Advanced (pokrok), Weed (plevele, konopí) a 
Education, Experiment, Ecology, Enjoy, Event, Earth, Experience… tyto první čtyři anglické slova 
popisují složení slova TRAW a slovo A (aplication) v názvu projektu TRAWA je zde zaměněno za 
E, jež popisuje řadu slov, které mají charakterizovat tuto akci. Snažil jsem se popsat vznik názvu 
akce „Noc na TRAWĚ“, jež se snad brzy promění v novodobý vzdělávací, workshopový hudební 
festival bylin a komunitního zemědělství zaměřený na ochranu životního prostředí.  
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První, co mě napadá, když slyším KONOPEX, je slovo KONOpí 
a EXtremní příležitost  seznámit se světem konopí, bylinami, 
pomůckami k pěstování, sklizni, zpracováním i léčebnými apli-
kacemi či produkty z bylin i konopí. To vše na jednom skvělém 
místě v Ostravě. Tento již třetí KONOPEX se konal ve dnech 
20. - 22. 4. 2018 v oblasti Dolních Vítkovic. A stálo to za to! 
Bylo zde mnoho vystavovatelů a příležitostí poznat novinky, 

vzdělat se i dobře najíst a popít, či se jen tak bavit s přáteli i 
s rodinou a dětmi. Členové spolku TRAWA z. s. a přátelé zde 
měli možnost poprvé prezentovat veřejně aktivity spolku for-
mou improvizovaného stánku. Je již tradicí, že odbornou kon-
ferenci na tomto veletrhu konopí obohacuje i Ing. Tomáš 
Ružovič, předseda spolku TRAWA z. s., kde propaguje nejen 
spolek a projekt TRAWA, ale zároveň dělá osvětu zaměřenou 
na odbornější problematiku konopí, chemie a biotechnologie. 
Letos si připravil přednášku o toxických kontaminantech a je-
jich transportu do konopí, léčebných účincích cannabinoidů, 
terpenů a jejich synenergii a analýze  v prezentaci s názvem O 
(ne)kvalitě konopí a jeho (NE)léčebném (NE) využití. Prezen-
tace obsahovala přeložené nejnovější novinky z výzkumu ko-
nopí ze zahraničí. Na konci přednášky byl také pokřtěn první 
samizdatový výtisk přírodovědného elektronického časopisu 
ekologů TRAWA PEČE (zdarma na www.trawa.cz/casopis).  
 
Kmotrem časopisu se stal Michal Otipka a prvními sponzory 
byla Zelená Země, Growshop.cz a Konopex, kterým bylo ve-
řejně poděkováno. Časopis byl křtěn rozhodně netradičně, 
dvakrát. Poprvé pirátsky po přednášce vodou a karibským ru-
mem a poté společensky na stánku konopným pivem a ko-
nopným čajem.  Příležitost pokřtít časopis a mít zde stánek 
jsme získali od organizátorů KONOPEXU, za což velice moc dě-
kujeme. Děláme to pro lidi a přírodu, abychom projevili 
schopnost členů spolku TRAWA z. s. prezentovat se nejen for-
mou aktivit na stánku, ale i formou diskuzí s návštěvníky, 
ukázkami, prezentací, časopisem a především zájmem o od-
borný dialekt s veřejností a transportu vědeckých poznatků 
užitečných pro veřejnost.  
 
Na stánku byly vystaveny knihy o konopí a bylinách, časopisy 
a zdroje cenných informací v sekci vzdělávání, pro sekci pro-
dukty byla možnost zhlédnout produkty potravin a  
 

 
potravinových doplňků 
nových i stávajících od 
partnerů a sponzorů. 
Součástí byla i ochut-
návka domácí konopné 
čokolády s konopným 
semínkem (až 30%) a 
bylinného čaje.  
Workshopová miničást 
byla připravena ukázat vzorky konopných textilií, přízí a triček 
s logy a možnosti nažehlit si logo či obrázek na tričko, nebo si 
jej zakoupit za dobrovolný příspěvek. Připravena byla i mož-
nost si vyrobit něco z konopné sádry (konopí a sádra v hmot-
nosti 1:6) od stojánků po dekorace či si z konopného provázku 
uplést něco na památku.  Pro podporu projektu byl vybírán 
dobrovolný příspěvek od návštěvníků na podporu projektu 
TRAWA zaměřeného na osvětu, pěstování a zpracování ko-
nopí a bylin a výzkum a prodej nových produktů z konopí. Fi-
nanční prostředky byly použity na organizaci dalších akcí a 
rozvoj pěstování a zpracování konopí a bylin.  
 
Celá akce byla podpořena předměty a prostředky ze sbírky 
předsedy spolku a jeho osobními financemi ve výši něco přes 
3 tisíce korun, dary od partnera akce Zelené Země a pro-
středky ze stran spolku TRAWA z. s.  
 
Neocenitelnou součástí byla dobrovolná pomoc na stánku od 
členů spolku žijících v Severomoravském kraji.  
Mentorem stánku pro Severomoravský kraj byl známý Roman 
Wolf (delegát pro MSK) a Mgr. Denisa Plucnarová (lektorka), 
a další aktivní členové spolku TRAWA  z. s. Aktivním členům 
velice moc děkuji za projevený zájem, komunikativnost, orga-
nizační a prezentační práci.  
 
Dárcům moc děkujeme za podporu.  
 
Přínosem pro veřejnost byla možnost seznámit se s námi, po-
povídat si a dozvědět se, co je zajímá. Ochutnat dobroty a vy-
zkoušet a ohmatat si konopné zajímavosti. Pro nás to byla 
úžasná zkušenost naučit se organizaci a prezentaci na veřej-
nosti. Poučit se, zjistit co je třeba vylepšit a zařídit jinak. A 
v neposlední řadě jsme se více poznali s partnery, sponzory a 
kolegy z branže. Bylo možné domluvit spolupráci a poznat 
svět konopí a bylin ze strany organizátorů i veřejnosti. Příno-
sem byli i noví členové spolku, finanční podpora z darů a pří-
ležitost neformálně vzdělat stovky lidí během tří dnů.  
Děkujeme za konopnou extrémní příležitost a těšíme se na 
spolupráci a setkání v roce 2019.  

 
  

TRAWA na Konopexu  

Připravil/a: Tomáš  
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Konopí lze řadit na pole do nadmořských výšek 450 m n. m. a 
vzhledem k jeho přizpůsobivosti se může pěstovat v oblastech 
s různou zeměpisnou šířkou. Hlavně roste v zemích s mírným 
klimatem, ve vegetačním období potřebuje 250 – 300 mm 
srážek. V první fázi růstu potřebuje dostatek vody, v pozdějších 
fázích mu nevadí přechodné sucho. Nedostatek vody v době 
kvetení však může kvetení přerušit a následně tak posunout 
sklizeň semene.  Celkově potřebuje konopí cca 400 l vody na 
kg sušiny. Optimální teplota pro konopný porost je mezi  
19 – 25 stupni Celcia, je to převážně krátkodenní rostlina, jejíž 
vývojové fáze jsou rychlejší v oblastech s krátkým dnem. 
Začíná kvést při délce dne 12 hodin a méně, při delší délce je 
kvetení značně zpožděné, dochází k prodloužení vegetativní 
fáze, která zvyšuje množství biomasy. 
 
Pro pěstování konopí jsou méně vhodné nechráněné polohy v 
oblastech se silnými větry, kde mohou rostliny při velkém 
výparu vody z půdy trpět suchem. 
 
Zařazení do osevního postupu 
 
Konopí není náročné na zařazení do osevního postupu. 
Nejlepšími předplodinami jsou okopaniny, luskoviny, jetel, 
vojtěška, kukuřice, tedy takové plodiny, které zanechávají 
půdu čistou, kyprou a dobře zásobenou živinami, zvláště 
dusíkem. Běžné je i jeho zařazení mezi dvě obilniny a dobře 
snáší i pěstování po sobě. Pro náročnější zemědělské plodiny 
je dobrou předplodinou, protože půda je po konopí čistá a v 
dobrém stavu. 
 
Konopí přerušuje životní cykly těžko zvladatelných plevelů, 
například sveřepu jalového (Bromus sterilis), psárky polní 
(Alopecurus myosuroides) v obilninách, katráničky různolisté 
(Calepina irregularis) a třeba kokošky pastuší tobolky (Capsella 
bursa-pastoris) v řepce.  

 
Konopí je vhodné pro pěstitele cukrové řepy, kde může 
snižovat výskyt hlístic v půdě. Společné pěstování konopí 
může snížit počty mandelinky bramborové při pěstování 
brambor. Oceňováno je pro jeho schopnost zanechávat na 
podzim půdu bez plevelů a zlepšovat půdní strukturu. 
 

 
V současné době je registrováno nespočet odrůd technického 
konopí. Tyto odrůdy jsou zapsány ve Státní odrůdové knize, 
kde jsou volně přístupné.  
 
Odrůda Bielobrzeskie  
Polská jednodomá, středně raná 
odrůda vysokého vzrůstu. Obsah 
THC je výrazně pod hranicí 0,2%. 
Mezi její přednosti patří střední 
až vysoký výnos celkového 
vlákna.  
 
Odrůda Finola 
Nejvíce pěstovaná odrůda na semeno, dosahující max. 180cm. 
Její předností je hlavně jednodušší sklizeň obvyklou sklízecí 
technikou. 
 
Odrůda Futura  
Tato středně vysoká odrůda je pěstována především díky 
jejímu obsahu CBD, které se pohybuje někde mezi 2-4%.  
 
Odrůda KC Dora  
Stejně jako Bielobrzeskie se dá pěstovat pro velký výnos 
vlákna, rostliny dosahují až 4 metrů v nahusto nasetém poli, 
navíc květy obsahují okolo 2% CBD, takže je všestrannější.  
 
Odrůda Santhica  
Středně vysoká odrůda, pěstována hlavně pro větší obsah 
CBG, které je „podezřelé“, že léčí rakovinné nádory. 

Agronomické řazení konopí 

Připravil/a: Roman  

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjC55XlivfdAhUqw4sKHV8_A3wQjRx6BAgBEAU&url=http://domacipestovani.cz/2015/01/04/growcity-growshop-praha-letnany/&psig=AOvVaw1gW6Vf3n0jkVsaxL9gyDo0&ust=1539096328700939
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Syntetické kannabinoidy (dále jen SK) jsou čisté chemické 
látky a jejich směsi řazené do skupiny kannabinoidů. Obsa-
žené SD jsou směsí často pod tržním označením  K2, Spice, 
Blue Dragon, Black Mamba anebo jen prostě, „koření“. V han-
týrce chemiků jde zase o látky  JWH-018, JWH-073, HU-210, 
JWH-200. Tyto syntetické kanabinoidní látky jsou velmi silné 
a toxické a nejsou stejné svou sílou jako známé fytokanabio-
nidy z konopí! V kombinaci s alkoholem jsou velice nebez-
pečně a hrozí otrava. Tyto SC jsou  až řádově několika násobně 
silnější ve svém efektu oproti fytokanabinoidůmy jako je  
známé psychoaktivní Δ9-THC. Stručně řečeno, lépe a rychle se 
vážou na receptory ovlivňující naše chování a metabolické 
dráhy a v kombinaci s alkoholem zabíjí.  
 
Slabší, přírodní fytokanabinoidy, pocházejících z rostlin ko-
nopí, např. Δ9-THC, Δ8-THC, THCa, a nepsychoaktivní CBD, 
CBDa, CBG, CBN aj. mají podobný avšak slabší účinek, a jsou 
jemnější pro tělo, často s podpůrně léčebnými účinky jak do-
kazují mnohé vědecké studie. Fytokanabinoidy nejsou v kom-
binaci s alkoholem tak nebezpečné, ale rozhodně se nesmí 
kombinovat.  

Pro přirovnání lze říct, 
že legální technické ko-
nopí má do 0,3 % psy-
choaktivního Δ9-THC v 
ČR, v marihuaně se po-
hybuje obsah psycho-
aktivního 2 – 20 %  
Δ9-THC a v nelegálních 
produktech syntetic-
kých kannabinoidu to 
může být až 100%.  
V produktech na čer-

ném trhu mohou být kontaminované dalšími nebezpečnými 
sloučeninami, které toxicitu umocňují. Přirovnejme to jako 
rozdíl mezi obsahem alkoholu a methanolu ve víně, z kvalit-
ního specializovaného obchodu (kanabinoidy v léčebném ko-
nopí v lékárně) a technickém líhu od neznámého výrobce 
z Asie (SC). Co byste ochutnali bezpečněji? Toxicita roste s po-
žitým množstvím a sílou SC obsaženém na impregnovaném 
nosiči např. suchém květu technického konopí nebo jiné by-
lině.  
 
Syntetické kanabinoidy jsou psychoaktivní a používají se k far-
makologickému výzkumu, zvláště látky na bázi syntetického 
Δ9-THC. Psychoaktivní kanabinoidy v konopí jako je např.  
Δ9-THC se vážou na kanabinoidní receptory podstatně méně 
účinněji a pomaleji, a tím jsou relativně bezpečnější, nicméně 
nelegální!  
 
Syntetické kanabinoidy farmakologicky působící jako agonisté 
kanabinoidních receptorů (jakých si zámků) v tkáních a do 
kterých kannabinoidy zapadají jako klíče.  
 
Tyto klíče odemykají různé metabolické procesy (psychoak-
tivní stavy) projevující se různě (pozitivně i negativně) v závis-
losti na typu kanabinoidu a jejich poměrech  
 

 
(Δ9-THC : CBD aj.), jejich koncentrací na nosiči. Nezanedba-
telný je i psychický a fyzický stav intoxikovaného člověka, jeho 
odolnost a návyk na kanabinoidy.  
 
Reakci na SC však nelze nikdy dopředu přesně určit u těchto 
látek primárně neurčených na vnitřní užití! U psychoaktivního 
fytokanabinoidu Δ9-THC v konopí může být účinek omámení 
znatelný už od 2 mg, a v cigaretě je průměrně 20–30 mg Δ9-
THC. Smrtelná toxická dávka LD 50 u orálního podání myši 
(samce) je 1 270 mg/kg váhy tzn., že by člověka s váhou 80 kg 
mohlo zabít už okolo 100 000 mg Δ9-THC. Avšak síla SK, blíže 
neurčeného, může být několikanásobně větší a  stačí velmi 
malé dávky. Množství v produktu může být i stokrát větší, což 

zaručuje koktejl všech 
negativních projevů in-
toxikace.  
 
Efekt intoxikace novými 
látkami vykazují výraz-
nější afinitu i mohutnější 
podobnou aktivitu na re-
ceptorech CB1 (mozek)  
a často i CB2 (imunitní 
systém). Vedle výrazněj-
ších psychotických pro-
jevů (halucinace, bludy, 
sebe neovládání)  se ob-
jevuje i významný sym-

patomimetický efekt. Může dojít k ovlivnění funkce na orgá-
nech, podráždění, nespavost, strach nebo i srdeční zástava. 
Předávkovaný může být somnolentní nebo euforický, obvykle 
ale bude agitovaný a agresivní, agresivita může být vyjádřena 
zejména verbálně. Mluvený projev intoxikovaného může být 
inkoherentní. Objevují se poruchy paměti, halucinace a bludy, 
zejména bludy paranoidní. Častá je nauzea a zvracení. Může 
se objevit bolest na hrudi, intoxikovaný si může stěžovat na 
palpitace. Bývá arteriální hypertenze. Tento nález může mít i 
korelát v podobě elevace ST na EKG a vzestupu kardiálních 
markérů v plazmě. Podkladem těchto změn je pravděpo-
dobně spazmus koronárních tepen. Může se objevit svalová 
slabost a tremor. Byly popsány křeče, které mohly vyústit v 
status epilepticus. Dále byly popsány i případy s dyspnoe, in-
fekcí spojivek nebo bolestí hlavy.“ Odborníci upozorňují na 
psychoaktivní účinky jako úzkostné stavy nebo psychózy i 
změny vnímání času a prostoru. Nebezpečné jsou poruchy pa-
měti, problémy s koncentrací a fyziologické účinky SK.  
 
Fyziologické účinky se značně liší a byly popsány sedativní 
účinky, ale také neklid, nevolnost, návaly horka, pálení očí, su-
chost v ústech, třes a bušení srdce.  
Dlouhodobé užívání produktů např. Spice produktů vedlo k 
rozvoji tolerance a abstinenčnímu syndromu.  

 

Syntetické kanabinoidy 

http://www.rmi.cz/
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Účinky konopí a fytokanabinoidů v porovnání s SK jsou po-
dobné, avšak často mnohem slabší, nedojde-li k předávko-
vání, avšak může se to lišit i povahou intoxikovaného, slože-
ním konopí nebo způsobem aplikace. Nicméně syntetické 
kannabinoidy jsou velice silné svým účinkem a produkty, kde 
nejsou známe koncentrace jednotlivých kannabinoidů a jsou 
velice nebezpečné pro vnitřní požití ať orální nebo vaporizaci 
či jiné.  
 
 
 
 
 
 

Zemědělci v Itálii měli vážné problémy kvůli nízkým výkupním 
cenám pšenice nebo díky suchu. Nekvalitní půda také kompli-
kovala pěstování. Avšak nedávno Italové našli řešení, začali 
pěstovat konopí, a tím rozjeli nový výnosný byznys. Dle ná-
zoru  Salva Scuderiho, známého šéfa sicilského zemědělského 
družstva Colli Erei, jim právě konopí pomohlo zajistit obživu. 
„Tento rok jsme díky němu vydělali desetkrát víc než dřívější 
produkcí pšenice. K tomu jsme si mohli dovolit zaměstnat 
čtyři pracovníky navíc,“ uvedl.  
 
Rostliny rodu Cannabis známe jako konopí, jsou odolné a zvlá-
dají relativní odolnost vůči vysokým teplotám a suchu, také 
revitalizuje zničenou půdu. V Itálii se k průmyslovým účelům 
pěstuje konopí legálně od roku 2016. Počet plochy vyhrazené 
k pěstování konopí se desetinásobně zvýšil ze 400 hektarů na-
měřených v roce 2013 na 4000 hektarů, což činí nárůst ročně 
1200 he.   
 
V této zemi platí zákon umožňující pěstování průmyslového 
konopí s maximálně 0,2 % psychoaktivní látky THC, a díky 
bohu za tamější vládu, vstoupil do legislativy se záměrem zvý-
šit rozvoj průmyslové produkce konopí. 
 
Chtělo to však pro další rozvoj i právní úpravu, aby mohli za-
čít  vyrábět například konopnou ricottu, těstoviny, sušenky 
anebo také konopné "cihly" šetrné k životnímu prostředí.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozhodně se není čeho bát v případě konopných produktů, 
jako jsou konopné oleje, semínka nebo kosmetika, která ne-
obsahuje syntetické kananiboidy a jsou zcela bezpečné. Nové 
konopné produkty jako koření, sole nebo čaje vyrobeny 
z technického konopí s obsahem Δ9THC pod 0,3% lze považo-
vat také za bezpečné, avšak jsou za hranici zákona ČR. 
Nicméně v zemích jako je Švýcarsko lze mít až 1% fytokanabi-
noidu Δ9-THC v potravinách, které lze považovat za bezpečné. 
Je důležité znát kvalitu produktů. To Vám muže zachránit 
zdraví nebo i život.  
 
Je to hazard se životem! 
 
 

„Boom v produkci konopí je skvělou možností pro zemědělce 
posouvat hranice,“ řekl Roberto Moncalvo, prezident největší 
italské asociace zemědělců Coldiretti. 
Podle Moncalva rostlina představuje příležitost pro růst eko-
nomiky a zaměstnanosti. Konopí totiž oproti pšenici přináší 
desetkrát výnosnější zisk, až 2500 euro za hektar, uvedla aso-
ciace Rete Canapa Sicilia, jejímž cílem je propagovat využití 
konopí v regionu. „Podobnou organizací v České republice je 
spolek TRAWA z. s.“ (pozn. redaktora) 
 
Zvýšení produkce konopí navíc činí úrodnější i vysušené půdy, 
poškozené roky monokulturního pěstování pšenice. Konopí 
nalézá uplatnění především pro chudé oblasti na jihu země 
Itálie. Ve vysokých teplotách pohybujících se okolo 45°C se re-
lativně daří také konopí.  
 
A jak je to u nás? Rostlině se daří také v České republice.  
V roce 2017 se konopí úspěšně pěstovalo na 569 hektarech, z 
nichž téměř polovina osevních ploch je na území Jihomorav-
ského kraje, kde jsou také suché a chudé půdy.  
 
Produkce v minulých letech značně stoupla, loni se například 
pěstování plodiny nejvíce zvýšilo právě na jižní Moravě z 38 

na 258 hektarů, což je vzrůst o 220 hektarů. Při výběru od-
růd konopí je však důležité zohlednit podmínky pěsto-
vání a účel suroviny, čímž se zajistí správný výnos a uži-
tečnost skrývající se v této rostlině. 
  

Konopí zachraňuje italské zemědělce před chudobou 

Připravil/a: Tomáš  

Připravil/a: Tomáš  
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V České republice je už poměrně hodně literatury, která se vě-
nuje tématu o konopí. Je to např.: Cannabis Konopí Průvodce 
světem univerzální rostliny, Michal Ruman (2014); tato uni-
kátní kniha (česká konopná bible) si klade za cíl shrnout dosa-
vadní informace a znalosti o konopí a přednést ji populárně-
naučnou formou.  
 
Dále Recepty z konopí od Adama Gottlieba a kolektiv (2013); 
publikace pojednává o přirozených vlastnostech konopí i o 
tom, jak se tato rostlina snáší s různými potravinami. Kromě 
receptů přináší kniha návod na výrobu mastí a balzámů.  
 
Kniha Tráva od Julie Holland a kolektiv (2014); je rozsáhlá 
publikace, která seznámí srozumitelnou formou laiky i 
odbornou veřejnost s léčebnými i škodlivými účinky 
marihuany.  
 
Další publikace je např.: Léčivé konopí v praxi od autorky 
Bushka Bryndová (2015); Je to praktický průvodce léčbou 
konopím. Kniha se věnuje celému procesu od venkovního 

pěstování ze semínka po hotové přípravky.  
Knih, magazínů a různých publikací je celá řada, autoři se 
hlavně zabývají odbornou tématikou o pěstování nebo využití 
konopí.  
 
Z knih, kterých se téma týká, lze čerpat spoustu teoretických i 
praktických informací. Co se týká učebnic, docela mě překva-
pilo, jak málo se jich konopí věnuje. Pokud už je informace o 
konopí v učebnici pro středoškoláky, tak je velmi málo ob-
sáhla, někdy až okrajová. Hlavně o konopí jako o droze se ob-
jevují často neúplné až zavádějící informace. Je hodně obtížné 
začlenit nové téma do učebnic a do celého vzdělávacího pro-
gramu, protože je na to malý prostor a ještě k tomu se názory 
na konopí stále mění a vyvíjejí. Pokud by se pěstování konopí 
začalo zavádět do učebnic, učitel by si musel díky tomu vždy 
nastudovat aktuální informace a prohloubit své znalosti o ko-
nopí, protože někteří žáci mají vlastní zkušenosti s touto byli-
nou, která většinou slouží k pobavení, ale o využití rostliny 
většinou nemají ani ponětí.  
 
Vzhledem k tomu, že marihuana je u nás jednou z běžně do-
stupných drog, mělo by se zvážit, zda by ji nemělo být věno-
váno více prostoru v učebních osnovách. Díky tomu tito žáci a 
studenti získají více znalostí o této bylině.  
Navíc u konopí se znovu zvyšuje hospodářské využití, má pro-
kázané léčebné účinky a už delší dobu se o ní diskutuje v  
 
 

 
mediích a ve světě. Žáci a studenti by mohli dostat základní 
informace o této rostlině a sami by byli schopni si vytvořit ná-
zorný obrázek o pěstování, využití a o potencionální legalizaci.  
 
Učitelé se v dnešní době tomuhle tématu věnují, ale spíš jako 
prevence proti drogám nebo v předmětech jako např.: biolo-
gie či chemie jen okrajově, protože podle učebních osnov není 
na tohle téma více prostoru. Pedagogové čerpají o konopí 
z různých zdrojů, aby se dobře připravili na vlastní výuku. Ne-
jdostupnější informace jsou na internetu. Nejsem si ale jistá, 
jestli je internet vhodným zdrojem k tomuto problematic-
kému tématu. O konopí píše celkem hodně lidí na internetu a 
často nejsou uvedeny ani žádné zdroje.  
 
Ve školách chybí učebnice o konopí, která by zahrnovala ne 
jenom bohatou historii, kdy tato rostlina má všestranné vyu-
žití, ale jde také o botanicky známou a zajímavou rostlinu. 
Hlavně z hlediska pěstování, zpracování, využití technického 
konopí nebo medicíny má spoustu výhod. Určitě by se mohla 

část učebnice věnovat přímo marihuaně, jakožto zneužívání 
konopných drog, protože tohle téma je hodně rozšířené a ak-
tuální.  
Učebnic, které se používají v předmětu biologie, je opravdu 
spousta, ale jen v některých je nějaká zmínka o konopí. 
Např.: v učebnici Botanika od Kubáta et al. (1998) autoři po-
psali konopí jako bylinu s dlanitě dělenými listy. Pěstuje se na 
výrobu provazů, hrubých tkanin, které se vyrábí z vlákna ve 
stonku, kterému se říká tvrdé lýko.  
 
 
 
 

Konopí seté ve výuce na středních školách a gymnáziích  

Příklady odborných publikací, které se věnují tématu o konopí 

Učebnice pro střední školy a víceletá gymnázia, která se zmiňuje o vy-

užití konopí 
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Další učebnice. Nový 
přehled biologie, 
která je od  
Rosypala et al. 
(2003).  
Publikace se zmiňuje 
hlavně o tom, že je 
konopí hospodářsky 
významná bylina 
v textilním průmyslu. 
V této učebnici se 
píše o morfologic-
kém popisu a hospo-
dářskému významu.  
Autoři píší, že se 
jedná o jednoletou 
bylinu a pěstuje se 
pro semena, která 
jsou bohatá na olej, a 

také je pěstovaná za účelem získávání vlákna, a proto se ji říká 
přadná rostlina. Konopí seté se dost podobá konopí indic-
kému, které se pěstuje kvůli pryskyřici (hašiš). Kromě toho, že 
v učebnicích je vždycky jen zmínka o tom, jak konopí vypadá 
a za jakým hospodářským účelem se pěstuje, tak existuje pár 
učebnic, ve kterých autoři píšou o konopí jako o droze.  

 
Je to učebnice Přehled 
učiva biologie od Becketta a 
Gallagherové (1998).  
V učebnici autoři píší o tom, 
že z konopí se dají získat 
látky, které jsou popiso-
vané jako drogy (marihu-
ana, hašiš) a mohou vyvolat 
například dezorientaci, člo-
věk se po požití může cho-
vat značně bezohledně, ne-
bezpečně a nezodpovědně.  
 
 

Další učebnice, která se také 
zmiňuje o konopí jako o droze 
je Biologie člověka; Novotný a 
Hruška (2007).  
V učebnici je příloha s názvem 
Přehled nejčastěji používa-
ných drog, kde autoři zmiňují 
marihuanu, hašišový olej a ha-
šiš. Jako možné účinky je uve-
deno euforie, zmatené cho-
vání, rozšířené zorničky a nižší 
schopnost soustředění.  
 
Rámcové vzdělávací programy 
(RVP). konopa 
Tvoří je obecně závazný rámec pro tvorbu školních vzděláva-
cích programů. Tento kutikulární dokument je vytvořený na 

státní úrovni a vymezuje závazné rámce vzdělávání pro jeho 
jednotlivé etapy (pro předškolní, základní a střední vzdě-

lání). Tento vzdělávací dokument je veřejně přístupný pro pe-
dagogickou i nepedagogickou veřejnost. Dá se jen předpoklá-
dat, do kterých výukových oblastí je možné konopí zařadit.  

Podle mne by se mohlo konopí zařadit do vzdělávací oblasti 
Člověk a příroda, protože je tato oblast tvořena předměty 
jako např.: biologie, protože konopí má velký hospodářský vý-
znam a určitě do budoucna velký potenciál v pěstování.  
 
Dále by se podle mne mohlo konopí zařadit také do vzdělávací 
oblasti Člověk a zdraví, kde je např.: předmět výchova ke 
zdraví, kde se dá o konopí mluvit u zdravotních a sociálních 
rizik zneužití návykových látek nebo u protidrogové prevence.  
 
Vzdělávání na tohle téma má za cíl propojit školní učivo s re-
álným životem, kdy žáci si prohloubí informace o problema-
tice konopí.  
  

V této učebnici se píše o morfologickém 

popisu a hospodářskému významu ko-

nopí setého 

Připravil/a: Denisa  

Poznámka: Šéfredaktor doporučuje pro studium základ-

ních informací o konopí především tyto dvě Knihy: Can-

nabis Konopí Průvodce světem univerzální rostliny od 

Michala Rumana a Konopí a konopné drogy od Michala 

Milovského. Mnoho informací, nejen o konopí, ale i by-

linách, vzdělávání, studie a další užitečné novinky na-

jdete na stránkách http://trawa.cz/vzdelavani .  

 

Odborné besedy a workshopy pořádá pro školy za-

psaný spolek KONOPA z.s. Spolek má řadu pedagogic-

kých zkušeností s letitou tradicí. Poskytuje kvalitní pre-

zentační materiály o konopí jak pro děti tak pro mla-

distvé. Informace naleznete také na jejich stránkách 

www.konopa.cz . KONOPA z.s. je nestátní nezisková 

ekologická organizace, která od svého založení v roce 

1999 aktivně přispívá k šíření informací o konopí jako 

užitkové rostlině. 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiP0sSVpvvdAhWIa1AKHYpGBG8QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.databazeknih.cz%2Fknihy%2Fkonopi-cannabis-209339&psig=AOvVaw3WqhiQCLO9AhGNI4NwIrYw&ust=1539241103356955
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwilg8Odp_vdAhXDYlAKHZlrAngQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.eknihovna.cz%2Fkonopi-a-konopne-drogy%2F&psig=AOvVaw3Go3gsGUNy4prErl2t10gW&ust=1539241367234478
http://trawa.cz/vzdelavani
http://www.konopa.cz/
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Domácí šípkový čaj: pro přípravu čaje se dají využít čerstvé či sušené šípky, bude potřeba asi hrst šípků na půl litru vody. Čaj se připravuje buď povařením 
celých šípků, nebo šípků rozdrcených, například v hmoždíři. Pokud vaříme celé sušené šípky, nejprve je necháme přes noc odstát ve vodě. Pokud šípky 
nejprve drtíme, stačí je nechat odstát cca půl hodiny. Po odležení ve vodě se šípky přivedou k varu, povaří se asi 2 minuty a následně nechají luhovat po 
dobu si 15 minut. 
Takto připravený čaj si ponechává maximum cenných látek z šípků. 
U drcených šípků je velmi důležité čaj před podáváním scedit přes husté sítko, bavlněnou látku či papírový filtr. Plody šípků totiž uvnitř obsahují velmi 

jemná vlákna, která mohou dráždit sliznice. Těch se musíme zbavit.  

 
Jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia)  
 
Jeřáb ptačí má léčivé 
květy, plody, kůru i 
listy. Výživná a léčivá 
hodnota jeřabin je 
zcela výjimečná. Květy 
se sbírají v květnu 
před polednem, plody 
až když jsou plně 
zralé, tedy koncem srpna až do října, ale pozor na první mra-
zíky, které na podzim přicházejí. Květy i plody mají stejné lé-
čivé účinky. Jeřabiny mohou kupříkladu pomoci zvýšit imu-
nitu, navíc působí mírně močopudně, a i díky tomu mají 
kladný vliv na močové ústrojí a ledvinové potíže. Květy mají 
navíc v sobě látky, které se podobají ženský hormonů, proto 
se květy využívají hlavně při ženských potížích.  
Spolu se šípkem a rakytníkem patří jeřabiny k nejbohatším 
zdrojům vitamínu C.  
 
Jeřabiny se nedoporučují jíst syrové, nejsou sice jedovaté, ale 
jejich semena obsahují kyselinu parasorbinovou, která dráždí 
žaludek. Sušené nebo tepelně upravené jeřabiny můžeme 
konzumovat bez obav. Z jeřabin si lze připravit čajový odvar, 
macerát nebo sirup. V kuchyni je však můžete použít i při pří-
pravě kompotů, omáček, různých druhů masa, ale také vína 
nebo šťávy.  

Černý bez (Sambucus nigra) 
 
Stejně jako jeřáb ptačí má bez černý léčivé květy, plody, kůru 
i listy. Hlavní význam plodů bezu spočívá v tom, že tiší bolesti 
nervového původu. Pomáhají při zánětech nervů (neuritidě a 
nerugalii), například trojklaného nervu, sedacího nervu (is-
chias) a při výhřezu meziobratlové ploténky páteře. Při všech 
těchto bolestech doporučuji na utlumení třikrát denně šálek z 
bezových plodů, odvaru nebo sirupu, který můžeme ředit vo-
dou.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pokud bolesti ti-
šíme tabletkami, 
obvykle se nám 
potíže vrátí, ale 
po léčbě bezo-
vými plody 
máme většinou 
od choroby po-
koj. Dobrým do-
plňkem léčby je masírování bolavých míst olejovým extrak-
tem z listů černého bezu. Usušené nebo převařené zralé bo-
bulky černého bezu (tj. bezinky) nejsou jedovaté. Pozorně je 
přeberte, zelené bobulky odstraňte, ponechte jen úplně 
černé a zdravé. Můžeme je sušit, vyrobit z nich zatepla sirup, 
běžným způsobem zavařit jako kompot či zalít vínem. Mů-
žeme je jíst i syrové, ale jen ve zcela minimálním množství, 
protože projímají.  

Růže šípková (Rosa canina) 
 
Tato rostlina nás na jaře těší 
květy a na podzim rudými 
šípky, které obsahují velké 
množství vitamínu C. Pokud 
jej chceme využít, tak musíme 
sníst šípky syrové, tepelnou úpravou se vitamín C ničí. Šípky 
k léčebným účelům sbíráme v době úplné zralosti, tzn. až na 
přelomu září a října, nikdy nesušíme měkké nebo černé šípky, 
ty obsahují už jen velmi málo vitamínu C.  
 
Šípky jsou od pradávna součástí lidového léčitelství. Působí 
jako prevence proti infekcím. Pomáhají při nachlazení, ale 
také onemocnění ledvin či cév. Jsou prospěšné pro hormo-
nální nebo nervový systém. Šípky utužují zdraví, i to psy-
chické. Posilují imunitu i nervy. I proto máme nějaké šípky 
vždy doma v zásobě. Obstarat si šípky, právě v těchto podzim-
ních dnech, není problém. Účinné látky šípků předávají v 
mnoha různých podobách, třeba jako šípkový sirup, marme-
láda nebo víno. Asi tím nejoblíbenějším způsobem, jak využít 
prospěšné vlastnosti šípků, je šípkový čaj. Šípkový čaj je uži-
tečným pomocníkem v době nachlazení, ale také v době pod-
zimní únavy. Uplatní se i jako pomocník pro pevné nervy. 

 
  

Čaj z jeřabiny: 1 lžičku sušených jeřabin rozdrťte v hmoždíři. Plody pře-
lijte 1 šálkem vody. Asi 10 minut nechejte luhovat a poté sceďte. Podle 
potřeby pijte 1-2 šálky denně.  
 
Nálev z jeřabiny: 30 g listů vložte do 1 l vroucí vody a nechejte luhovat 
10 minut. Denně vypijte 3 šálky.  
 
Pomazánka, marmeláda z jeřabiny: 800 g jeřabin očešte z lat a nechejte 
přes noc v mrazáku promrznout. Uvařte jeřabiny s 1/2 I vody doměkka, 
aby bobule praskly a poté vše protlačte sítem. Kaši zachytávejte do 
hrnce a za míchání přiveďte k varu se 750 g želírovacího cukru. Dochuťte 
šťávou ze 2 pomerančů a plňte do sterilních zavařovacích sklenic. Mar-
meláda vydrží až jeden rok. Pokud chcete jíst pomazánku samotnou, po-
užijte normální cukr. 

Džem z bobulí: kuličky bezu rozvaříme. Když se část vody odpaří, pro-
chladlou hmotu propasírujeme. Na litr této šťávy dáme 400 g krystalo-
vého cukru a vaříme, až se množství šťávy zmenší o polovinu. Nakonec 
přidáme trochu kyseliny citronové a Petosy. Ještě horký džem nalejeme 
do sklenic, uzavřeme a uložíme.  
 
Šťáva z plodů bezu černého: dobře vyzrálé bezinky (= plody) opereme, 
rozvaříme a prolisujeme. Získanou šťávu přivedeme do varu (žádnou 
vodu nepřidáváme) a na litr šťávy přidáme 300 g cukru a jednu kávovou 
lžičku kyseliny citronové. Plníme do lahví a sterilujeme při teplotě 80 °C 
20 minut. 

Připravil/a: Veronika 

Využití plodů podzimu 
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Semenec neboli konopné syrové semínko obohatí každé jídlo 
zejména v době nemoci nebo i při oslabení organismu. Látky, 
které obsahuje, podporují činnost mozku, stimulují vývoj a re-
generaci orgánů, snižují hladinu cholesterolu. Mají protizá-
nětlivé a detoxikační účinky a kompletně podporují imunitní 
systém celého lidského organismu. Zařazení konopného se-
mínka do jídelníčku je zvláště velice prospěšné při vysoké fy-
zické i psychické zátěži. Dále pomáhá odbourávat metabolity 
kyseliny mléčné, zodpovědné za bolesti svalů, což je velkou 
výhodou pro sportovce. Kromě těchto blahodárných účinků 
neobsahuje lepek a to je velice pozitivní zpráva převážně pro 
lidi s bezlepkovou dietou. 
 
Složení konopného semínka z nutričního hlediska  
 
Semena pojímají důležitý a dokonalý poměr esenciálních ne-
nasycených mastných kyselin omega 3,6,9 - kyseliny gama li-
nolenová a olejová mají silné protizánětlivé účinky. Dále pak 
fytosterolu, chlorofylu, lecitinu a vlákniny. 
 
Vyznačuje se vysokým obsahem bílkovin. Zahrnuje všech 23 
aminokyselin nacházející se v přírodě, včetně 8 esenciálních, 
které si lidské tělo v běžných podmínkách neumí vytvořit 
samo a dodávají se tělu stravou. 
 

 
Obsahuje širokou škálu vitamínů A, B1, B2, B3, B6, B9, C, D a 
E. Vitamíny skupiny B jsou velice důležité pro bezchybné fun-
gování nervové soustavy. Zbavují únavy a regenerují všechny 
tkáně, což je možné nejrychleji poznat na stavu vlasů či po-
kožky. 
 
Skládá se z bohatého množství minerálů a to zejména z hoř-
číku, železa, fosforu, draslíku, vápníku, zinku, jódu, chromu, 
stříbra, lithia, draslíku, síry. Z antioxidantů a dalších bioaktiv-
ních látek. 
 
Použití konopného semínka ve stravě  
 
Pro svou specifickou oříškovou chuť lze semínka používat sa-
mostatně jako zdravou pochoutku, anebo využít druhou vari-
antu a přidávat je do studených i teplých pokrmů, například 
do cereálií, kaší, salátů, ovocných či zeleninových šťáv, 
koktejlů, Jsou velice vhodným doplňkem do těst, do placek, 
na chleba. Zasypávají se jimi omáčky, polévky, těstoviny. 
Svým nutričním složením (viz tabulka), mohou zastoupit v jed-
notlivých jídlech běžné oříšky i semínka a zároveň pokrmy 
obohatit o bílkoviny, což je příznivé pro vegetariány, vegany, 
ale i lidi, kteří potřebují navýšit právě tuto složku ve svém stra-
vování. 
 

Semenec, bohatý pomocník ve stravování 

 

Nutriční hodnoty konopných semínek jsou uvedeny z prodejny Zelená Země* a dmBio**. Hodnoty z jiných prodejen se mohou lišit, 
v závislosti na odrůdě, ze kterých semínka pochází.  

TIP: Skvělý jablečný koláč s konopným semínkem  
Ingredience 
350 g  pohankové mouky  
1 špet.   soli  
1 lžíce  medu  
80 g  olivového oleje  
100 g  rozinek  
30 g  konopných loupaných semínek  
8 ks  jablek  
Postup  
Do mísy dáme mouku, sůl, med a olej a promícháme. 3/4 směsi upěchujeme 
do formy (40x25 cm), poklademe vrstvou nahrubo nastrouhaných jablek, po-
sypeme rozinkami a rukou přitlačíme. Do zbývající směsi vmícháme konopná 
semínka a posypeme koláč a opět přitlačíme. Pečeme na 180 st.  
45 minut. 
 

Připravil/a: Simona  
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Advent (z lat. adventus = příchod) je začátek liturgického 
roku, období čtyř neděl před vánočními svátky. Je to doba ra-
dostného očekávání příchodu Spasitele, duchovní přípravy na 
Vánoce, doba rozjímání a dobročinnosti. Dříve byla doba ad-
ventní zároveň dobou postu, kdy byly zakázány zábavy, svatby 
a hodování.  

V západní tradici je ad-
vent také dobou zklid-
nění. Odpovídalo to ži-
votnímu stylu našich 
předků, jejichž přiroze-
ným rytmem byla in-
tenzivní práce v době 
od jara do podzimu, 
kdy bylo nutné zvlád-

nout veškeré zemědělské práce, a odpočinek v zimě, kdy se 
vykonávaly domácí práce jako draní peří, šití, pletení, předení, 
tkaní, apod. S adventním obdobím je spojena celá řada lido-
vých i moderních tradic. Tradičním symbolem adventu je od 
19. století adventní věnec, který má v různých oblastech růz-
nou podobu, v České republice (a v katolických zemích) nej-
častěji se čtyřmi svíčkami, z nichž tři jsou fialové (modré) a 
jedna růžová. Fialová (modrá) barva symbolizuje pokání, zti-
šení a čekání. Tradice zapalování svíček na věncích přímo vy-
chází ze židovské tradice zapalování osmi svící o svátcích zva-
ných Chanuka. Dříve byly věnce zavěšovány na stuhách, v po-
slední době jsou především kladeny na stůl. Zapalování stále 
většího počtu svící vyjadřuje stupňující se očekávání a radosti. 
Kromě adventních věnců se vily i prosté věnce bez svící z růz-
ných rostlin, které měly symbolický význam. Většinou měly 
zajistit svému majiteli štěstí, lásku, zdraví a bohatství. Sa-
motný adventní věnec se v dnešní době svojí podobou vzdálil 
od podoby původní, stále má ale vyjadřovat zastavení, radost 
a očekávání. V kostele bývala pod adventním věncem umís-
těna kasička, do které mohli věřící vkládat vánoční dary pro 
opuštěné děti a sirotky.  

Na svátek sv. Barbory (4. prosince), 
se vžila tradice řezání "barborek", tj. 
větviček jakýchkoli stromů a keřů, 
které mohou do vánoc rozkvést,  
 
nejčastěji třešňových, ale i z jiných 
ovocných stromů, kaštanu, dřínu 
apod. "Barborka", která rozkvetla o 
vánocích, přinášela do domu štěstí a 
děvčatům na vdávání předpovídala 
svatbu.  
 

 
I svatá Barbora přinášela v předvečer svého svátku dárky, po-
dobně jako svatý Mikuláš odměňovala hodné a kárala zlobivé 
děti.  

V předvečer svátku 
sv. Mikuláše podle 
tradice obchází sv. 
Mikuláš ve společ-
nosti anděla a čerta 
rodiny s dětmi, děti 
jsou tázány, zda 
jsou hodné, mohou 

přednést básničku nebo zazpívat písničku. Hodné děti dostá-
vají sladkosti, v poslední době stále častěji i věcné dárky, zlo-
bivé děti pouze uhlí, brambory a jiné produkty, které symbo-
lizují původ dárku "od čerta". V některých rodinách Mikuláš 
děti nenavštěvuje, pouze rozdává dárky za okno apod. Tento 
svátek má původ jednak v osobnosti sv. Mikuláše, který pro-
slul svojí štědrostí k potřebným, jednak v různých legendách, 
zejména O šlechtici a jeho třech dcerách, ve které anonymní 
finanční dar nadělený rodině v hmotné nouzi pomohl zachrá-
nit dcery před nešťastným osudem a umožnil jim sňatek podle 
jejich představ.  

V době adventu si 
lidé rádi zdobí svoje 
domovy jmelím, 
které má podle tra-
dice přinášet štěstí a 
požehnání do domu, 
podle Keltů také 
plodnost. Políbení 
pod větvičkou jmelí 

má zajistit vzájemnou lásku až do příštích vánoc. V zemích s 
Keltskou tradicí se k adventní a vánoční výzdobě používá také 
cesmína a břečťan, které mají chránit domov před čarodějni-
cemi a zlými duchy.  
 
Adventní doba je také časem, který zhruba odpovídá době, 
kterou potřebují tradiční medové perníčky ke změknutí. Jejich 
pečení má v českých zemích tradici pravděpodobně od 12. 
století.  

Kromě jejich přímé 
konzumace a pou-
žití k ozdobení vá-
nočního stromku je 
také možné připra-
vit perníkový ad-
ventní věnec, perní-
kový betlém nebo 
perníkovou cha-
loupku, která dělá 

radost hlavně dětem. V této době se připravuje také vánoční 
cukroví, které má svůj původ v pohanské tradici oslav sluno-
vratu, kdy mělo funkci ochrannou a obřadní.  
To se postupně přeměnilo v cukroví slavnostní. Pečení cukroví 
je významné pro rodinný život, umožňuje rodině strávit čas 
spolu v pohodlí a klidu domova, navozuje příjemnou atmo-
sféru díky aromatickým kořením a dodává domovu nádech 

Advent a jeho tradice 

 

Na 1. adventní neděli zapalujeme první fialovou svíčku, tzv. svíci pro-
roků. Tato svíčka je památkou na proroky, kteří předpověděli narození 
Ježíše Krista. 
Na 2. adventní neděli zapalujeme druhou fialovou svíčku, tzv. betlém-
skou, která reprezentuje lásku a představuje Ježíškovy jesličky. 
Na 3. adventní neděli zapalujeme růžovou svíci, tzv. pastýřskou, která 
vyjadřuje radost z toho, že postní období je téměř u konce a adventní 
období získává slavnostnější ráz. 
Na 4. adventní neděli zapalujeme poslední fialovou svíčku, tzv. anděl-

skou, která představuje mír a pokoj. Čtvrtá adventní neděle může při-

padnout i na Štědrý den. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Barbora_z_Nikom%C3%A9die
https://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%BD_Mikul%C3%A1%C5%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jmel%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Adventn%C3%AD_a_v%C3%A1no%C4%8Dn%C3%AD_vazba
https://cs.wikipedia.org/wiki/Cesm%C3%ADna
https://cs.wikipedia.org/wiki/B%C5%99e%C4%8D%C5%A5an
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slunovrat
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slunovrat
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Svatá Barbora  
Ve Slezsku měla bílé punčochy, 
bílou spodní košili, bílý kabát, na 
hlavě červený nebo zelený věnec 
s dlouhou pentlí; v okolí Bechyně 
v jižních Čechách bílé šaty, kolem 
pasu modrou nebo červenou 
pentli, na hlavě květinový věne-
ček, někdy i korunku. Na Nym-
bursku a Domažlicku pak bílé 
sukně, bílé blůzičky, zahalena 
byla do bílého ložního prostěra-
dla a obličej měla pomoučněný. 
Na Milevsku nosila i volné černé 
šaty. 
 

Svatá Lucie 
Nejčastěji byly Lucky - jak se jim říkalo 
- zahaleny do bílé plachty, hlavu měly 
ovinutou bílým plátnem, obličej po-
třen sádlem a posypán moukou. Nej-
běžnější obměny vnějšího vzhledu 
Lucky byly tyto: bílé krojové součásti, 
bílá dlouhá košile přepásaná bílou 
sukní a širokou pentlí, bílé šaty; na 
hlavě plechová nádoba na mléko, bílá 
plachetka, čepec, věnec. Další zprávy 
charakterizují zevnějšek Lucky násle-
dovně: na Českobudějovicku nosila 
velký zobák jako čáp, na Benešovsku 
nosila koňskou hlavu, k níž bylo při-
šito prostěradlo. Na Slovácku byla 
celá v bílém, na tváři měla škrabošku 
s velikými řepovými zuby. 

blížících se vánoc. V mnoha ro-
dinách si během pečení cukroví 
zpívají nebo poslouchají vánoční 
koledy.  
V dnešní době si zejména děti 
od začátku prosince otevírají ad-
ventní kalendář, který jim připo-
míná, že Vánoce se blíží a i ony 
musí svým způsobem dodržovat 
půst - být „hodné“, aby jim Ježí-
šek přinesl dárky.  

Další moderní tradicí je výzdoba domovů Vánoční hvězdou.  
 
Na samém sklonku adventu si lidé staví betlémy (jesličky) po 
vzoru sv. Františka z Assisi, pečou vánočky, zdobí vánoční 
stromky a upravují mísy s ovocem. Jesličky mají větší význam 
v některých evropských zemích, např. v Itálii, kde se nezdobí 

vánoční stromek a jes-
ličky jsou tedy jediným 
symbolem vánoc. V 
České republice se staví 
především v rodinách 
věřících, v upomínku 
významu a původu vá-
noc.  
 
Vánočky dříve pekli mi-
stři pekaři. Do nich se 

zapékala mince, která předpovídala svému nálezci zdraví a bo-
hatství po celý příští rok. Popraskaná a nepovedená vánočka 
znamenala neštěstí.  
Mísa s ovocem je 
hlubokým symbo-
lem, který je nevě-
domky dodržován 
dodnes. Má symboli-
zovat tichou mod-
litbu za dobrou 
úrodu a víru, že nad-
cházející rok přinese 
stejný blahobyt jako 
ten minulý. Kromě 
čerstvého ovoce (tra-
dičních českých jablek a hrušek) obsahovala často i sušené 
ovoce a ořechy. Ve druhé polovině dvacátého století se po-
zornost soustředila na citrusové plody a banány. Jejich nedo-
statek, v době plánovaného hospodářství zcela běžný, byl vní-
mán velice negativně. V dnešní době se lidé rádi vracejí k tra-
diční podobě mísy s ovocem, která je zároveň velmi dekora-
tivní, vzhledem k dnešním možnostem lze ale naklást na 
misku téměř jakékoli tropické plody a neobvyklé pochutiny k 
vyjádření vánoc jako svátků hojnosti. Vánoční stromek má 
svůj původ ve zdobení lidských obydlí na ochranu před vším 
zlým. Ještě počátkem 16. století bylo zdobení stromků proná-
sledováno katolickou církví jako pohanský zvyk, později však 
bylo akceptováno. Větve jehličnanů se staly symbolem věč-
ného života. První stromky byly údajně zavěšovány za špičku 

ke stropu, později byly zavěšovány i špičkou dolů. K jejich zdo-
bení se používalo pečivo, perníky, ovoce, ořechy, později 
stuhy, kraslice, slaměné ozdoby apod. Svíčky se ke zdobení 
údajně používají od roku 1860. Tato tradice se považuje 
hlavně za křesťanský zvyk. Od roku 1986 se v předvánoční 
době zapaluje v Betlémské jeskyni plamínek, který je pak 
skauty a dobrovolníky rozšiřován do světa jako Betlémské 
světlo.  
 
S Adventem je spojeno mnoho tradic. Je dobré si připome-
nout, čím žili lidé v dobách minulých. Adventní čas například 
v českých zemích provázely i průvody maskovaných postav, 
které koledovaly, rozdávaly dárky, strašily děti. Průvody maš-
kar byly spojeny především se svátky již zmiňovaných světců 
Barbory, Mikuláše a Lucie, ale odehrávaly se i v jiných dnech. 
Všeobecně se soudí, že tyto průvody jsou pozůstatkem po-
hanských rituálů z před-křesťanské doby. Do současných dnů 
přečkal vlastně jen Mikuláš.  
 
Jak tyto tradiční staročeské maškary vypadaly?  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Svatý Mikuláš  
Celkový ústroj Mikuláše nese 
znaky církevního biskupského 
oděvu: bílé roucho, ornát, mitra. 
Po celém našem území (a také 
v jiných evropských zemích, kde 
je tato tradice rozšířena) má mi-
kulášský úbor v podstatě stejný 
charakter. 
 

Matičky: mikuláška, nikolajka, miku-
lášova matička 
Tyto postavy v lidové tradici splývají 
(nejběžnější je název matička). Jejich 
oblečení bylo analogické jako u Lucky 
a Barborky. 
 

Peruchty (perchty, perechty, peruty, perychty, cempery, brůny)  
Chodily v předvečer svátků sv. Barbory, sv. Mikuláše, večer před Štědrým dnem, 
o Štědrém večeru, v předvečer Tří králů. Měly bílou řeznickou zástěru, vykasané 
rukávy, počerněný obličej. Jindy byly v bílé nebo barevné sukni a vrchní sukni 
měly shrnutou nad hlavu, obličej posypán moukou. V některých obcích chodily 
perchty s červeným obličejem a červenou čepicí, v dalších měly černé šaty 
a černé vysoké klobouky, obličej začerněný nebo zabílený. Odlišný charakter 
měly perchty (brůny) v podobě koně nebo se škraboškou potaženou plátnem, 
polepenou červeným papírem, s pohyblivým červeným jazykem. 
 

Štědré báby (též klokavé nebo klovcové báby, štuchavé báby, vrtibáby) 
Obcházely o Štědrém večeru, o silvestrovském večeru a v předvečer Tří králů, 
zahaleny v bílém prostěradle, na obličeji škrabošku čapího vzhledu s dlouhým 
nosem. 
 

Připravil/a: Michaela   

https://cs.wikipedia.org/wiki/Koleda
https://cs.wikipedia.org/wiki/Koleda
https://cs.wikipedia.org/wiki/Adventn%C3%AD_kalend%C3%A1%C5%99
https://cs.wikipedia.org/wiki/Adventn%C3%AD_kalend%C3%A1%C5%99
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1no%C4%8Dn%C3%AD_hv%C4%9Bzda
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jesli%C4%8Dky
https://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_z_Assisi
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1no%C4%8Dka
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1no%C4%8Dn%C3%AD_stromek
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1no%C4%8Dn%C3%AD_stromek
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1no%C4%8Dka
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1no%C4%8Dn%C3%AD_stromek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kraslice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Betl%C3%A9msk%C3%A9_sv%C4%9Btlo
https://cs.wikipedia.org/wiki/Betl%C3%A9msk%C3%A9_sv%C4%9Btlo
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Při zmínce o Vánocích si mnozí z nás představí Štědrý večer, 
nejvýznamnější událost každého roku zejména pro děti, ale i 
dospělé po celém světě. Tento svátek je obestřený směsicí 
různých zvyků a tradic zahrnující křesťanské i pohanské prvky, 
jejíž dodržování mělo lidem zajistit zdraví, peníze nebo štěstí 
po celý další rok. V dnešní době se vše bohužel točí kolem na-
kupování velkého množství dárků a co nejbohatších stolů pl-
ných lahůdek. Přitom vánoční svátky jsou hlavně dobou rozjí-
maní, lásky, pohody a prožitků strávených se svou rodinou a 
přáteli. 
Přenesme se společně do minulosti a podívejme se, jaké vá-
noční tradice a zvyky dodržovali naší předci na Štědrý večer. 

 
V minulosti stejně jako dnes, se po celý Štědrý den dodržoval 
půst. Podle tradice, kdo vydržel, až do večera nejíst uviděl 
zlaté prasátko, které mělo přinést hojnou i dobrou úrodu na 
celý příští rok. Některé vánoční zvyky povolovaly k obědu čoč-
kovou polévku, poněvadž čočka měla zajistit příliv peněz. 
Štědrovečerní hostina mohla začít až s východem první 
hvězdy na obloze. 
 
Příprava slavnostního stolu  
 
Slavnostní, vánoční ubrus, který na stoly prostíráme dnes, 
v dřívějších dobách nebýval. Zato typickou vánoční tradicí 
bylo omotávání provazu nebo řetězu kolem všech nohou 
stolu. Provádělo se to z toho důvodu, aby byla zajištěna 
ochrana stáda ovcí před vlky, ochrana celého domova, ale 
také, aby zůstala celá rodina v následujícím roce pohromadě. 
Podle další vánoční tradice se na jednotlivé rohy stolu umis-
ťovaly tyto věci: pecen chleba, aby rodina měla vždy co do úst.  
 
Peníze, slibující blahobyt a také ošatka, na které byly vzorky 
úrody, aby i do budoucna pole dala mnoho plodin. Jako po-
slední se dávala miska se zbytky pro slepice a další domácí 
zvířata. Slavnostní štědrovečerní tabule se prostírala pro sudý 
počet lidí.  
 
Když byl počet členů domácnosti lichý, přidával se jeden talíř 
prázdný. Dle lidové pověry chodila smrt těsně před večeří ob-
hlížet stoly. V rodině, kde by napočítala lichý počet talířů, tam 
by se v novém roce pro někoho vrátila.  

 
S tím souvisí i další zvyk, že se od stolu během štědrovečerní 
večeře nesmí odcházet. Ten kdo by vstal od stolu, už by ne-
musel příští rok k vánoční tabuli zasednout. Talíř navíc, se také 
někdy přidával pro kolemjdoucího, který by náhodou zablou-
dil do domu, nebo jako vzpomínka na ty, co už nemohou s ro-
dinou ke stolu usednout.  
 
S východem první hvězdy musel být celý štědrovečerní stůl 
připraven. Rodina usedla k slavnostní večeři, kterou zahajo-
vala společná modlitba a vzpomínka na vše, co minulý rok při-
nesl, poté se mohlo začít hodovat. Štědrovečerní stůl měl být 
vyjádřením hojnosti, proto se hospodyňky vždy snažily, aby 
slavnostní večeře obsahovala několik chodů. 
 
Tradiční vánoční hostina 
 
Jak už bylo zmíněno, tradiční večeře začínala po modlitbě, a 
to tak, že nejprve na talíř přišel hrách, protože klíček hrachu 
má podobu kalichu a podle tradice spojoval všechny stolov-
níky v dobrém i ve zlém. Dalším chodem byla převážně po-
lévka z luštěnin či hub pro sílu. Hlavním chodem nebyla ryba, 
jak jsme z dnešní doby zvyklí, ale nejčastěji to byl vánoční 
Kuba neboli vánoční hubník, což je zapečený nákyp připra-
vený z krup a hub, dochucený cibulí i česnekem. Maso se na 
Štědrý večer dlouhou dobu vůbec nepodávalo, vycházelo to 
z církevního zákazu. Lidé si často dělali masovou hostinu před-
cházející den před štědrým dnem.  
Vánoční kapr se v Čechách začal připravovat až počátkem 20. 
století. Jako dezert se po štědrovečerní večeři servírovala vá-
nočka s ostatním napečeným cukrovím. Oblíbenou pochout-
kou bylo i čerstvé, sušené, a vařené ovoce. Tradičním nápo-
jem především k vánočce byl čaj, punč, později se podávalo 
víno a pálenka.  

 
Po slavnostní večeři zacinkal zvoneček a hospodář přinesl do 
světnice nazdobený vánoční stromeček. Ten byl ověšený ja-
blky, ořechy, cukrovím a řetězy. Všude však stromeček ne-
znali, proto se zdobily jesličky. Vánoční stromeček jak je 
známý dnes, je poměrně novodobou tradicí. 
 
Štědrovečerní večeře dnes 
 
Současná vánoční večeře bývá zahájená aperitivem, dle chuti 
každého. Následuje malý předkrm v podobě oplatky s me-
dem. Tradiční polévka se servíruje rybí nebo hrachová s osma-
ženými houstičkami.  

Vánoce, jak je možná neznáte  
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Hlavním chodem stále převažuje tradiční smažený kapr v ně-
kterých rodinách smažený řízek s bramborovým salátem, Jako 
moučník se podává jablkový závin, nebo jiný dezert s jablky a 
ořechy, který navodí správnou atmosféru českých Vánoc. Na 
závěr večeře přichází většinou mísa s čerstvým ovocem, vá-
nočním cukrovím a vánočkou popřípadě štolou. Sváteční 
menu může být zakončeno šálkem dobrého čaje, kávy, punče, 
dle zvyku rodiny. 

 
Vánoční houbový Kuba 
 
Ingredience 
1 litr   vody  
1 ks   cibule  
250 g   krup  
1-2 hrsti  sušených hub  
3 stroužky  česneku  
sůl, mletý pepř, kmín, majoránka, pórek, sádlo (máslo)  
 
Postup  
Krupky přebereme, nasypeme do síta a důkladně je proplách-
neme vařící vodou. Pak je necháme okapat. Sušené houby na-
močíme do horké vody a necháme je nabobtnat.  
 
Cibuli očistíme a nakrájíme na drobnější kousky. V kastrolu ro-
zehřejeme lžíci másla, vsypeme na něj cibuli a necháme ji zpě-
nit. Potom do pánve hodíme krupky, krátce je osmahneme, 
ochutíme solí, kmínem, pepřem a zalijeme vodou, uvedeme 
do varu.  
 
Zatím si scedíme houby, vymačkáme je a nakrájíme je na 
kousky. Na másle houby chvilku podusíme a přidáme je ke 
krupkám. Směs občas zamícháme, aby se krupky nepřichytily 
ke dnu, a dále vaříme pod pokličkou. Když se veškerá voda 
vsákne a odpaří a krupky jsou měkké, přidáme do směsi 
utřené stroužky česneku, majoránku a důkladně promícháme.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zapékací mísu nebo pekáč vytřeme sádlem (máslem) a přelo-
žíme do něj tuto směs, povrch pokapeme rozpuštěným más-
lem a v předem vyhřáté troubě necháme zapéct.  

 
Upečeného vánočního Kubu před podáváním zdobíme pór-
kem. 
 
TIP: Když nahradíte sádlo či máslo jakýmkoliv rostlinným ole-
jem, je to ideální veganský pokrm.  
Avšak pro milovníky masa se doporučuje přidat před zapeče-
ním nakrájenou na kostičky osmahnutou slaninu.  
Pro obměnu můžete místo krup dát libovolně dle chuti rýži, po-
hanku, bulgur, jáhly, aj.  
 
„Každý věnovaný dar, i ten nejmenší, je ve skutečnosti ob-
rovský, je-li darovaný s láskou.“  
 
Nenechte se tedy strhnout vánočním běsněním v obchodech 
při nakupování dárku.  
 
Netraumatizujte se dokonalým úklidem a pečením velkého 
množství cukroví.  
 
Zpomalte a vychutnávejte vánoční advent i svátky v poklidu 
v blízkém kruhu své rodiny a přátel.  
 
Vánoce jsou především svátky míru, pohody, lásky a duchov-
ního uvědomění.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Připravil/a: Simona  
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Připravil/a: Honza  

 
Značná část motoristů, kteří vlastní automobily poháněné 
benzínovými nebo naftovými motory, příliš nejásá při pohledu 
na účet za tankování svého vozu. Zejména pokud jezdí často 
na dlouhé vzdálenosti nebo je zrovna období, kdy se cena za 
litr paliva vyšplhala příliš vysoko nahoru. Jiná skupina řidičů 
používá své auto sice jen svátečně, takže projezdí méně pe-
něz, ale pro řadu z nich je důležitá i ekologická stránka věci. 
Ať tak či tak, možná i vy jste si už někdy položili otázku, zdali 
by nebylo lepší přejít na některou z dostupných alternativ 
benzínu či nafty. Pokud ano, pak jistě následovaly i další 
otázky, jako třeba: „Jak poznám, která možnost je pro mě ta 
nejlepší?“; „Bude to mít i nějaké nevýhody?“, „Pokud ano, 
jaké?“, „ A má teda smysl o tom vůbec uvažovat?“ Každý člo-
věk má jiné možnosti a požadavky, ať už finanční, technické či 
jakékoli jiné. Takže neexistuje univerzálně nejlepší řešení 
vhodné pro všechny stejně. Zkrátka i zde platí staré pořekadlo 
„kolik lidí, tolik chutí“.  
 
V tomto článku si ukážeme několik možných náhrad benzínu 
či nafty, včetně stručného popisu jejich výhod i nevýhod. 
Pojďme se tedy na to podívat pěkně popořádku. 
 
V dnešní době se stále více se mluví o elektrickém pohonu 
automobilů, tzv. elektromobilů. Ačkoli první elektřinou pohá-
něný vůz spatřil světlo světa již v první polovině 19. století, 
tedy několik desítek let před patentem benzínového motoru, 
bylo po dlouhou dobu jeho praktické využívání minimální. Až 
teprve v posledních deseti letech se znova dostal na scénu 
v modernější podobě, avšak stále ještě převládají auta se spa-
lovacími motory. Hlavními důvodem je vysoká pořizovací cena 
těchto vozidel, která je dána především cenou baterie. Kromě 
toho má i značně omezený dojezd, což ve srovnání s malým 
počtem veřejných dobíjecích míst, představuje problém. Do-
jezdovou vzdálenost však může částečně prodloužit systém 
rekuperace, kdy se při brždění mění kinetická energie vozidla 
zpět na energii elektrickou, kterou je možné účelně využít a 
přitom šetřit brzdy. Provozovatelé těchto vozidel, kteří bydlí v 
rodinném domku nebo alespoň parkují v garáži s elektrickou 
zásuvkou, mají výhodu v dobíjení akumulátoru, oproti moto-
ristům, kteří nechávají svá vozidla na veřejných parkovištích.  

 
 

 
I když pokrok jde mílovými kroky dopředu, doba nabití baterie 
do plna trvá řádově hodiny, což je ve srovnání s konvenčními 
pohony velké mínus. V této souvislosti je ve hře ještě otázka 
zatížení elektrické sítě. Pokud by se masově rozšířil počet 
elektrovozidel co do počtu dnešních benzínových resp. diese-
lových aut, musela by být také zajištěna dostatečná dodávka 
elektrické energie.  
 
Uvážíme-li, že například ve všední den odpoledne dorazí 
značná část pracujících lidí domů ze zaměstnání ve stejnou  
dobu a bude potřebovat dobít svého plechového miláčka. Co 
by se asi dneska stalo, kdyby všichni tito lidé začali najednou 
odebírat velké množství proudu?  

 
Dobrou zprávou je přibližně dvojnásobná účinnost elektromo-
toru oproti motoru spalovacímu. Vzhledem ke konstrukční 
jednoduchosti ubývá možností, co se může pokazit a z toho 
vyplývají i nižší nároky na údržbu. Například odpadá zde sta-
rost o výměnu oleje. Jelikož má většina těchto vozů jen jed-
nostupňovou převodovku, nenajdete zde ani spojkový pedál, 
což je pro někoho výhoda, pro jiného zklamání.  

 
Dalším bodem, kde panuje velká rozdílnost názorů, je tichý 
provoz. Při pohledu na centrum většiny měst ve špičku se jeví 
tento pohon jako fantastický, a mnoho lidí bydlících u frek-
ventované silnice jej uvítá.  
 
Druhou stranou mince je otázka bezpečnosti. Spousta chodců 
(s dobrým zrakem i nevidomých) se řídí hlavně sluchem, jeli-
kož jsou zvyklí, že jedoucímu vozidlu vždycky předchází zvuk.  

Alternativní pohony automobilů 1. díl 
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Takto tichá vozidla by však v budoucnu měla být povinně vy-
bavena umělým zvukem, který bude s předstihem informo-
vat, že se něco blíží. S trochou nadsázky by se to dalo nazvat 
jako praporkový zákon po 150 letech . Dlužno však dodat, 
že tento problém vzniká hlavně při pomalejší jízdě, jelikož ve 
vysokých rychlostech jsou zdrojem hluku i pneumatiky.  
 
V souvislosti s elektromobilitou se mluví o čistých městech a 
zdravém vzduchu. To je samozřejmě chvályhodné, avšak ani 
zde není situace černobílá. Autobaterie i samotná elektřina se 
musí někde vyrobit. A zde vyvstává otázka, na kolik je tato vý-
roba (ne)prospěšná životnímu prostředí. Nebo jak ekologicky 
zlikvidovat akumulátory, které již dosloužily. V osídlených ob-
lastech bez průmyslu s hustou dopravou bude ovzduší určitě 
lepší. Ale co naopak?  
 
Samotné motoristy určitě mile potěší, že nemusí absolvovat 
měření emisí svého automobilu, které předchází před každou 
jeho pravidelnou technickou kontrolou. Dalším benefitem je 
pak výhodnější parkování v některých městech (např. v cen-
tru Prahy). A do budoucna se mluví například o bezplatném 
používání dálnic pro tato vozidla nebo bezplatné přidělení no-
vých registračních značek. Ale jakým směrem se to bude dále 
vyvíjet, tak na to si budeme muset ještě počkat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na pomezí mezi spalovacími motory a elektromobily jsou tzv. 
hybridy. Obecně lze takto nazvat kombinací několika různých 
zdrojů, tedy i například jízdní kolo s elektromotorkem. Avšak 
když se řekne hybrid, většině milovníků dopravních pro-
středků se vybaví vůz vybavený jak spalovacím motorem, tak 
elektromotorem současně. Přičemž základem je benzín nebo 
nafta doplněna elektřinou, která se vyrábí výhradně rekuper-
ací. Jedná se tedy jen o využití energie z brždění, která by se 
jinak přeměnila na teplo, což má tedy za následek sníženou 
spotřebu klasického paliva. Některé modely těchto aut dokáží 
krátkou část cesty jet pouze na elektřinu, jiné musí mít vždy 
zapnutý spalovací motor. Ačkoli zde odpadá otázka (ne)eko-
logické výroby elektrického proudu, projeví se zde jinak 
všechny nevýhody, ale i výhody klasických aut na konvenční 
pohon, jak je známe ze silnice. 
 
 
 
  

Připravil/a: Denisa  
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Aktuální možnosti výbavy pomůckami a postupy pro stano-
vení parametrů kvality přírodních produktů jsou díky rozvoji 
technologií velmi široké.  
 
Otázkou ale je, nakolik jsou skutečně použitelné přímo pro 
pěstitele a zpracovatele konopí, nejen pro specialisty v certi-
fikovaných laboratořích. Většina těchto přístrojů byla od 
svého počátku konstruována pro výkonné a specializované la-
boratoře a ke své obsluze potřebuje odpovídající prostředí a 
obsluhu.  
 
S řešením tohoto problému přichází firma 720Test z USA se 
svým ultrakompaktním high-tech plynovým chromatografem 
720GC-NextGen GC-MS Analyzer. Tento přístroj byl od sa-
mého začátku vyvíjen jako nástroj pro vysoce výkonné analýzy 
v provozním prostředí a se sníženými nároky na obsluhu zaří-
zení. Přístroj je dodáván v mnoha variantách v závislosti na 
požadavcích uživatele. A vedle ostatních aplikačních uspořá-
dání, také v sestavě 720GC 3-in-1 Cannabis Analyzer, určené 
ke snadnému a časově efektivnímu zvládnutí potřeby kon-
troly jakosti na raketově rostoucím trhu konopných produktů 
v USA a Kanadě. Analyzátory 720GC jsou od druhé poloviny 
letošního roku prostřednictvím výhradního zastoupení firmou 
RMI s.r.o., dostupné i pro tuzemské uživatele! Přístroj 720GC 
3-in-1 Cannabis Analyzer umožňuje velmi rychlé stanovení zá-
kladních parametrů zodpovědných za kvalitu konopí a konop-
ných produktů - neutrální kanabinoidy přímo bez derivatizace 
s časem separace jen 140 vteřin, celkové kanabinoidy s deri-
vatizací s časem separace 200 vteřin a stanovení terpenů 
nebo reziduí rozpouštědel do 600 vteřin.  
 
Ultrarychlá chromatografická sestava 720GC je aktuálně nej-
flexibilnějším řešením pro kvalitativní a kvantitativní analýzy 
těkavých organických složek (VOCs a SVOCs) v mnoha obo-
rech a aplikacích. Může být používána jednak jako samostatný 
laboratorní přístroj, je ale také možné přímé zapojení na vý-
robních linkách (at-line). A samozřejmě, díky neuvěřitelné 
kompaktnosti a velmi nízkým energetickým nárokům, je se-
stava 720GC též optimální volbou pro využití v mobilních la-
boratořích!  

 
Více o parametrech a možnostech použití analyzátorů 720GC 
najdete na stránce  
http://www.rmi.cz/laboratorni-a-prenosne-gc-ms.  

Kvalita konopí a konpných produktů 

http://www.rmi.cz/laboratorni-a-prenosne-gc-ms
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Připravil/a: společnost RMI, s. r. o. 

Dalšími vašimi významnými pomocníky při vývoji nových 
produktů a sledování kvality, a to nejen při pěstování konopí 
a výrobě konopných produktů, mohou být také ostatní tech-
nologie nabízené firmou RMI, s. r. o.  
 
Přístroje směřované do oblastí zemědělství a potravinářství 
nebo farmaceutického a chemického průmyslu a řada dalších. 
Například NIR, IR, FT-NIR a Ramanovy analyzátory pro země-
dělskou analýzu přímo v terénu i na výrobních linkách. Je 
možno provádět rychlé nedestruktivní stanovení u zrnitých 
materiálů - stanovení obsahu N-látek, vlhkosti, škrobu, tuku, 
vlákniny, lepku a dalších parametrů bez přípravy vzorku. 
Umožňují detekci ftalátů v plastech, detekci padělků léčiv, sta-
novení obsahu vody, proteinu, tuku a dalších parametrů, apli-
kací je dlouhá řada. Jinou důležitou oblastí je prvková analýza, 
zde pokrýváme kompletní sortiment metod, dodáváme napří-
klad stolní spektrometry AAS, ICP OES, ICP MS, dále lehké 
ruční a stolní ED XRF (rentgenové fluorescenční) a stolní WD 
XRF (rentgenové vlnově disperzní).  
 
A v řadě neposlední, logicky by měla být uvedena jako prvá, 
to jsou zařízení na správnou a snadnou přípravu vzorků. Na-
příklad pro homogenizaci vzorků jako jsou rostlinné a živo-
čišné tkáně, buněčné kultury, semena, ovoce, zelenina je do-
poručen vysoce výkonný laboratorní mlýn 2010 Geno/Grin-
der - typický čas zpracování vzorku je 1-2 minuty.  

 
A pro mletí suchých křehkých vzorků, mletí kalů, pro míchání 
prášků nebo tvorbu emulzí (mezi typické vzorky patří horniny, 
nerosty, písek, cement, struska, keramika, nosiče katalyzá-
torů, sklo, farmaceutika, rostlinné a živočišné tkáně, semena 
atd.) lze použít z nabídky RM I s. r. o. například vysokoenerge-
tický kulový mlýn 8000M Mixer/Mill, který může též sloužit 
na mechanické legování, míchání pigmentů nebo ředění práš-
kových materiálů (standardů).  
 
Pokud je před analýzou nutno vzorky rozkládat na mokré 
cestě, nabízíme Vám vysokotlaký mikrovlnný systém Speed-
wave Xpert s fokusovaným polem a kontinuálním řízením pří-

konu magnetronu. Jako jediný na světě (patentované techno-
logie) používá bezkontaktní spektrální měření teploty reakční 
směsi ve všech nádobách a současné bezkontaktní měření 
tlaku ve všech nádobách. Samozřejmě jsou v nabídce též uni-
verzální vysokotlaké rozkladné autoklávy umožňující rozklady 
při vysokém tlaku a teplotě (tlak až 200 bar, tep lota 250 °C).  

 
Pro rozklady za normálního tlaku na suché i mokré cestě na-
bízíme Kjeldahlizační grafitové bloky DigiPREP potažené 
ochrannou teflonovou vrstvou, vyhřívané desky, speciální mi-
neralizační bloky DigiPREP a další. V nabídce máme také širo-
kou škálu automatických tavicích zařízení společnosti Claisse, 
která má dlouholetou tradici ve výrobě tavících zařízení a je 
nositelem mnoha inovací. Zavedla první tavičky pro automa-
tickou přípravu roztoků. V nabídce RM I je řada dalších polo-
žek, které vám umožní snadno a úspěšně sledovat kvalitu 
všech vstupních surovin a výsledných produktů.  
 

 
Vše co nabízíme je dodáváno včetně kompletního aplikač-
ního a servisního zázemí!  
 
Firma RMI, s. r. o. je vzhledem k širokému rozsahu nabídky 
laboratorních, ON-Line nebo AT-Line a přenosných/ mobilních 
přístrojů a dlouholetým zkušenostem, optimálním partnerem 
pro vaše podnikání. Našim heslem je “Neprodáváme pří-
stroje, prodáváme řešení”. Našimi zákazníky jsou jak malé 
firmy, tak i velké mezinárodní koncerny nejen v České repub-
lice, vysoké školy a výzkumné organizace a státní organizace. 
Neváhejte zaslat nám dotazy na e-mail sale@rmi.cz, ochotně 
všem poskytneme odbornou konzultaci! Kontakty a podrob-
nější informace o celém sortimentu analytické instrumentace, 
spotřebním materiálu a základní aplikace naleznete na fi-
remní stránce RMI, s. r. o. http://www.rmi.cz  
 
  

http://www.rmi.cz/
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Rostlinné oleje se hodně používají v kosmetickém průmyslu. 
V kosmetice se zpracovává olej ze semen, dužin plodů i bobů. 
Tyto oleje mají spoustu výhod při užívání. Olej i tuk se pova-
žuje za základní složku, která se používá v péči o pokožku a 
celé tělo. Každá kvetoucí rostlina má semena, může jít o 
stromy, květiny nebo ovoce. Z každého semene můžeme zís-
kat olej, ale někdy je to velmi obtížné.  Pro získání kvalitního a 
plnohodnotného oleje se musí vybírat vhodné suroviny, pro-
tože při zpracovávání může někdy dojít ke zničení výživných 
látek nebo dokonce mohou vznikat vedlejší toxické produkty.  
 
Z konopí jde získat produkty, které se mohou používat v kos-
metice. Produkty se zpracovávají hlavně ze samičích rostlin. 
Semena, která jsou obalená pevnou, vláknitou slupkou, obsa-
hují vitamíny A, vitamíny B (B1, B2, B6), C, D, E a také stopové 
prvky jako např.: draslík, zinek sodík, fosfor, hořčík, mangan, 

selen a vápník. Výho-
dou je, že neobsahují 
bílkoviny, které vyvo-
lávají podráždění po-
kožky a díky základ-
ním vitaminům, ami-
nokyselinám a mast-
ným kyselinám, které 
v konopném oleji na-
jdeme, lze použít 
v kosmetickém prů-
myslu.  

 
Konopné semena patří k nejbohatším přírodním zdrojům, 
které náš organismus potřebuje. Ale nedokážeme si ho sami 
vytvořit. Kosmetika z konopí neobsahuje žádné návykové 
nebo halucinogenní látky. Dokonce se může konopí vyskyt-
nout v kojenecké kosmetice nebo ve výrobcích pro těhotné 
ženy. Tyhle přípravky musí být velmi šetrné a kvalitně zpraco-
vané, aby nevyvolaly alergenní účinky nebo nedráždily po-
kožku. Kosmetika v téhle moderní době se vrací k osvědče-

ným a kvalitním přírodním ex-
traktům a rostlinným.  
 
Konopný olej je pro kosmetické 
účely ideálním produktem, pro-
tože obsahuje kromě nenasyce-
ných mastných kyselin, chlorofyl, 
fytosteroly a minerály, díky tomu 
se velmi dobře vstřebává do po-
kožky a má schopnost zlepšovat 
stav kožních buněk, vyrovnávat 
hydratační i pH rovnováhu po-
kožky, obnovovat přirozenou 
ochranu a zvyšovat odolnost po-
kožky vůči negativním vlivům.  
 
Také je protialergení a dá se 
dobře kombinovat s dalšími rost-
linnými extrakty a oleji. V kosme-
tice se využívá konopí hlavně 
v podobě masti.  

 
Mast pomáhá hlavně při regeneraci, léčbě akné nebo kožních 
onemocněních.  
Masti mají také schopnost vyhlazovat vrásčitou pokožku nebo 
hydratovat tělo. Kromě mastí se oleje přidávají do mýdel, tě-
lových krémů, pleťových vod, šamponech, balzámech na rty, 
pasty, ústní vody a také gelech na nohy, proti plísním, aj. 
V kosmetickém průmyslu konopný olej má protizánětlivé 
účinky. Antioxidanty, které jsou přítomné v konopném oleji, 
mají schopnost vázat volné radikály, které mohou poškozovat 
buňky lidského or-
ganismu. Konopný 
olej může zvyšovat 
energii a výživovou 
hodnotu buněk, 
upravovat jejich 
hospodaření s vo-
dou a pomáhat od-
straňovat odumřelé 
buňky.  
 
Zdravé buňky zna-
menají lepší funkci 
orgánů a celého or-
ganizmu. Olej také 
posiluje odolnost 
kůže vůči vnějším 
dráždivým vlivům.  
 
 
 
 
 
  

Konopný olej v kosmetice 

Výhradní zastoupení pro ČR a 

SK firmou RMI s.r.o. 

http://www.rmi.cz/laboratorni-a-prenosne-gc-ms
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V Kanadě od října roku 2018 začne platit zákon legální užití 
marihuany pro rekreační účely. Tato legální cesta přilákala 
spoustu zájemců mezi veřejnosti a dokonce i u sportovců. 
V severoamerické soutěži, která je tolerantní a otevřená lega-
lizaci je NHL a dokonce v této lize se hovoří o vzniku oficiálního 
ligového marihuanového návodu.  
 
Národní fotbalová liga (NFL), národní basketbalová asociace 
(NBA) a ani nejvyšší a plně profesionální baseballová liga v se-
verní Americe (MLB) nesouhlasí s užíváním marihuany. Hrá-
čům v těchto sportech většinou hrozí pokuta nebo dokonce 
stopka a hráči si už nezahrají.  
 
NHL není v tomhle směru vůbec přísná a na seznamu ligou za-
kázaných drog se marihuana vůbec nevyskytuje a dokonce se 
ani netestuje u hráčů. Třetina testů se ještě posílá na vý-
zkumné testy rekreačních drog, ale liga s hráčskou asociací za-
sáhne jen pouze v případě, že hráč užívá látku v nadměrném 
množství.  
 
Při rekreačním použití marihuany by bylo nutné změnit zá-
kony jednotlivých amerických států. Už se diskutuje o použi-
telnosti lékařského využití pro hráče. A právě zde se naskytuje 
varianta pro vytvoření jednotného postupu pro týmové lé-
kaře. Už teď je v Kanadě a 19 amerických států možné lékař-
ské (terapeutické) využití marihuany, ale z důvodu odlišnosti 
právních norem v jednotlivých státech a městech a častému 
cestování hráčů, to nemají lékaři vůbec snadné. Sjednocený 
postup by určitě hodně pomohl.  

 
Názor hráčů na tohle téma je také velmi důležitý. Bývalý útoč-
ník Philadelphie Riley Cote, který ukončil karieru v roce 2010, 
je velkým propagátorem marihuany. K užívání se dostal díky 
sestře, která ji potřebovala kvůli roztroušené skleróze. Sám 
přiznal, že si pomáhal při hokeji, protože mu užívání pomá-
halo se spánkem a úzkostí, protože se v hokeji často pral se 
soupeři a užívání mu dodávalo sílu a odvahu.   
 
Útočník se vždycky pohyboval ve sportovním prostředí a viděl, 
jak konopí pomáhá. Ryley Cote také vysvětluje, že ať už se 
jedná o konopí nebo lékařskou marihuanu, tak nabízí příleži-
tost pro hráče v oblasti uzdravení, zvyšuje ochranu proti zá-
nětům a pomáhá při úzkosti. Zda opravdu marihuana pomáhá 
hráčům, by musela dokázat jedině nějaká studie.  
 
Nyní existují jen tvrzení hráčů, že výrazně zlepšuje ochranu 
proti traumatickému zranění hlavy. Hráči i lékaři by se museli 
v této oblasti více vzdělávat, aby věděli, v jakém množství uží-
vat a jaký typ marihuany by jim pomohl. V NHL už jsou asi 
blízko tomu, aby vznikla příručka s radami na užívání marihu-
any při sportovních zápasech.  
 
Pravidla Mezinárodní antidopingová federace říkají, že dopin-
gem je látka, která splňuje alespoň dvě z těchto tří položek:  
1. Látka pozitivně ovlivňuje sportovní výkony.  
2. Látka je zdraví škodlivá.  
3. Látka je sportovně neetická.  
Pokud je sportovec přistižený s marihuanou mimo sportovní 
sezonu, tak mu žádný postih nehrozí. 
 
Jaroslav Nekola je šéfem Českého antidopingového výboru a 
říká, že sportů, v nich je marihuana skutečným pomocníkem, 
je málo. Marihuana nepomáhá rozvíjet se a ani nepomáhá na-
bírat svalovou hmotu. Může však vyvolat relaxační pocit, 
může pomoct psychice i soustředění a dokonce může pomoct 
při odbourávání stresu.  

 
Michael Phelps (plavec) – kouřil marihuanu na party. Stalo se 
tak mimo sportovní sezonu, Američanovi, osminásobnému 
zlatému medailistovi z olympijských her v Pekingu, nehrozí 
žádný disciplinární postih.  
Mike Tyson (boxer) - za marihuanu dostal tříměsíční distanc a 
pokutu 200 tisíc dolarů. Pak dál pokračoval v boxerské kari-
éře. 
Tomáš Enge (první Čech ve formuli 1) – po skončení závodu 
Velké ceny formule 1 v Budapešti měl pozitivní test na mari-
huanu. Výsledek: zničení kariéry nadaného a talentovaného 
jezdce, zavření dveří do prestižního podniku.  
Milan Andreas (lukostřelec) - Klukovská hloupost jej stála 
účast na olympiádě v Pekingu. Tam měl přitom přijít vrchol 
jeho kariéry, možná i velmi dobré umístění. 
 
  

Konopí v hokeji? Proč ne? 

Připravil/a: Denisa  
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Mnoho lidí zná plevel především jako neužitečné rostliny. Ple-
velnaté rostliny mohou být však zajímavým zpestřením na-
šeho jídelníčku, když víme, jak je klasifikovat, zpracovat a 
upravit. Tyto méně známé jedlé rostliny mohou být nejen lé-
čivým pomocníkem, ale také příjemným doplňkem v kuchyni, 
ozdobou na talíři či zdravou přílohou s novou chutí. Mnoho 
zvířat jí běžně různé rostliny vyskytující se na loukách a me-
zích. Stejné rostliny můžeme najít i na našich zahrádkách nebo 
pučící v bio-poličkách. Rád bych uvedl pár běžných rostlin, 
plevelů, které z vidění znáte, ale netušíte, že jsou jedlé a pří-
nosné pro zdraví a kuchyň.  Krátký recept Vás navede jak při-
pravit jídlo.  
 
MERLÍK BÍLÝ  
(Chenopodium album)  
Tato jedlá  jednoletá by-
lina vysoká až 10 až  
200 cm s načervenalým 
stonkem a listem pokry-
tým bílou moučkou je 
běžně se vyskytující. Listy mají ovanuté zašpičatělé tvary s pi-
lovitým okrajem. Mladé listy a výhonky obsahují mnoho vita-
mínu B1, proteiny, železo a vápník a mohou se jíst omyté, sy-
rové, v salátech nebo přidávat do omáček a polévek. Semena 
lze umlít na mouku a použit jako přísadu do pečiva nebo jídel. 
Nepoužívejte rostlinu trhanou podél cest, kolejí a polí, které 
jsou stříkané chemií. 

 
ANDĚLIKA LÉKAŘSKÁ  
(Archangelica officinalis) 
Tato bylina se vyskytuje na 
březích potoků nebo na vlh-
kých loukách i v podhorských 
oblastech. Mezi jedlé části 
patří kořeny, oddenky, ale i 
mladé listy s lodyhami. Sbírá 
se v květnu a v červnu, avšak 
plody v září a oddenky je nej-
lépe sklízet na podzim či na 
jaře. Zajímavé obsažené 
látky jsou silice, furokumariny, flavonoidy, organické kyseliny, 
hořčiny, třísloviny a i vitamin C a karoten.  Andělika je po-
svátná bylina,  kterou využívali Keltové při oslavě letního slu-
novratu. Ve středověku se používalo jejich léčivých účinků na 
ochranu proti moru.  

 

 
BRŠLICE KOZÍ NOHA  
(Aegopodium podagraria)  
Rostlinka se vyskytuje na 
vlhkých stinných stanoviš-
tích na okrajích lesů, 
parků, v křovinách často 
vytváří rozlehlé skupiny 
podrostu. K jídlu sbíráme 
mladé listy před květem 
od března do května. Zajímavé obsahové látky jsou bílkoviny, 
silice, minerální soli, provitamin A, vitamin C. 
Pozor! Rostlinu lze zaměnit s jedovatým rozpukem jízlivým 
(Cicuta virosa). Na chuť je však velmi hořký, čímž odrazuje 
od konzumace. 

 
LOPUCH VĚTŠÍ  
(Arctium lappa)  
Tato známá rostlina se 
vyskytuje při okrajích 
cest, polí, plotů, na ru-
mištích jako synan-
tropní druh.  Její jedlé 
části jsou kořeny, listy 
(řapíky i čepele), se-
mena. Doba sběru je pro až 40 cm hluboké kořeny v prvním 
roce na jaře nebo v druhém roce na podzim, poté jsou dřev-
naté. Listy se sbírají zjara. Obsahové látky jsou inulin, slizy, 
třísloviny, hořčiny, pryskyřice, tuky, minerální látky – hlavně 
vápník, draslík, fosfor. 

 
V tomto díle jsme zvládli popsat jen 4 plevelnaté byliny, nebo 
také i jedlé rostliny, které jistě zpestří Váš zdravý jídelníček. 
Brzy připravíme další díly, které mohou přinést mnoho vita-
mínů a užitečných látek pro očistu těla v období jara 2019. 
V každém případně nezapomeňte na to, že všeho s mírou, a 
to platí i s bylinami.  
 
 
 
  

Plevel na talíři (I. díl) 

Recept: Omyté mladé listy této rostliny, cca 100 g, můžete najemno na-

krájet, spařit horkou vodou a použít jako náhradu špenátu, případně 

rozmixovat, smíchat se solí a provensálským kořením, drceným česne-

kem a pár lžícemi oleje a udělat pesto na těstoviny.  Nebo můžete udělat 

běžný zeleninový salát a do něj přidat nespařené listy. Vhodný je i jako 

dekorace nebo k přidání do polévky 5 minut před dovařením. 

Recept: Bršlicový špenát je podobný jako klasický špenát. Potřebujete 

zhruba 500 g čerstvých mladých listů, česnek, 1 cibuli, dvě vejce, 250 

ml smetany ke šlehání, sůl, pepř. Osmažte na oleji cibulku, přidejte 

bršlici a s trochou vody duste cca 20 minut. Přidejte vejce, osolte, ope-

přete a nakonec přidejte smetanu. 

Recepty:  
Lopuchový kořen s mandlemi: Kořen lopuchu, 50 g nasekaných oloupaných 
mandlí, 2 bílky, 1 lžíce mouky, máslo na vymazání plechu. Kořen omyjeme, 
oškrábeme, namočíme do vody s trochou octa, rozkrájíme a vaříme asi 20 
minut v mírně osolené vodě. Plátky kořene obalíme v ušlehaném sněhu z 
bílků s trochou mouky. Dáme na plech, posypeme posekanými mandlemi a 
zapečeme.  
 
Pečené listy: Mladé řapíky lopuchu uvaříme v osolené vodě a pojídáme jako 
zeleninu na způsob chřestu.  

Připravil/a: Tomáš  

Recept: Andělská pomazánka: Hrst jemně nasekaných listů anděliky, hrst 
pažitky, jedna kostka tvarohu, sůl, pepř. Suroviny smícháme a mažeme 
na chleba. Pozor! Nadměrná konzumace může vyvolat u citlivých jedinců 
fototoxickou reakci!  
 

http://slunecnyzivot.cz/wp-content/uploads/2013/04/andelika.jpg
http://slunecnyzivot.cz/wp-content/uploads/2013/05/brslice.jpg
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Léto nám přineslo krásné horké prázdninové dny. Trávit ví-
kendy v městě bez ochlazení bylo poměrně nepříjemné. 
Vhodným ochlazením nemusí být jen koupání v jezeře nebo 
v bazénech, které často praskají ve švech. Čas lze trávit i 
v lese, kde je někdy podstatně lépe. Kontakt s přírodou, rost-
linami a zemí je často i dobrá relaxace a taková cesta do hlu-
bin země, to už je i dobrodružství pro odvážné. O takový záži-
tek v podzemí se podělilo celkem 33 lidí a jeden pes. Všichni 
od dětí po seniory se zúčastnili organizované exkurze po sto-
pách Hagena.  
 
Tato exkurze se konala 4. 8. 2018. Jejím cílem bylo projít le-
sem po turistických stezkách od hradu Karlštejn až k zatope-
ným lomům Malá a Velká Amerika u Mořiny s plánovanou ná-
vštěvou tajuplného podzemí lomů Mořina s místním průvod-
cem.  

Větší část skupiny se se-
šla s organizátory vý-
letu na nádraží Karl-
štejn. Odtud se spo-
lečně vydala turistickou 
stezkou k areálu lomu 
Mořina, kde byl stano-
vený sraz exkurze na 
11h. dopolední. Po pří-
jezdu všech zbylých 
účastníků se celá sku-
pina (33 osob + 1 pes) 
přesunula do haly, kde 
došlo k doplacení orga-
nizačních poplatků (160 
Kč dospělí / 80 Kč dítě) 

a předání dárkových balíčků (hodnota cca 150 Kč) organizá-
tory výletu.  
 
Místní průvodce ze 
spolku Mořina provedl 
krátké školení o bez-
pečnosti. Poté si účast-
nici nasadili ochranné 
přilby, převzali svítilny 
a vypravili se do tajupl-
ných hlubin země.  
Procházka s trasou 
okolo 4 km trvala při-
bližně 1,5h. Po celou 
dobu probíhal od-
borný, zajímavý a záro-
veň poučný výklad 
z úst průvodce. Účast-
níci se dozvěděli o historii hornic-tví, geologií i 
dobývaní lomů Mořina. Nejvíce však skupinu za-
ujala pověst o německém vojákovi Hagenovi, 
který tam nejspíš doposud straší. Výzvou bylo za-
cinkání na zakletý zvon Hagena.  
 
 
 

 
Pověst praví, že člověk, který na zvon 
zazvoní, tomu se do roka a do dne něco 
zlého stane. Jeden z účastníků, chtěl 
mýtus pokořit a zacinkal, což nahnalo 
husí kůži i těm nejotrlejším členům vý-
pravy. Při zpáteční cestě podzemím 
převládalo mírné napětí účastníků, kteří 
svým zrychleným krokem dávali najevo, 
že je pověst znepokojila.  

Tuto situaci 
avšak odlehčovaly pohledy na 
úchvatné krasové jevy, malé kráp-
níky a ražené chodby vápenatého 
lomu. Po příchodu na povrch 
mnozí vyhladovělí začali ochutná-
vat obsahy dárkových balíčků, 
které v rámci výletu dostali. Za ba-
líčky můžeme poděkovat sponzo-
rům této exkurze, kterými byla 
především společnost Zelená 
Země, a také členům spolku 
TRAWA z. s. za jejich práci a pří-
pravu. 
Pocity celé skupiny byly velice 
kladné a exkurzi hodnotili jako po-
učné, zajímavé, v letních dnech 
příjemně osvěžující dobrodruž-
ství.  

Spokojenost byla potvr-
zena palcem nahoru a 
především úsměvy 
lidí s děkovným roz-
loučením. Velkou 
radostí bylo přání o 
pozvánku na další 
exkurzi. Na  lom 
velké Ameriky a 
zpět do Karlštejna 
se vydali někteří 
účastnící samo-
statně automobily nebo pěší túrou. Zpáteční trasa na nádraží 
Karlštejn byla ukončena obědem pod nejznámějším českým 
hradem.  
 
Organizátoři spolku TRAWA z. s., kteří se exkurze ujali měli ra-
dost, že se vše vydařilo a děkují všem účastníkům za podporu 
a hojnou účast. Již nyní se připravují na další plánování ex-
kurze, kde budou propojovat přírodu, vzdělání a technologií 

s kulturou lidí. Téma další exkurze je však překva-
pení, ale kdyby vás to zajímalo, a chcete se podí-
let, napište na info@trawa.cz  
 
Těšíme se na další exkurzi s Vámi.   

Exkurze po stopách Hagena  

Připravil/a: Tomáš  



 
 

31 
 

 
Spolupráce mezi lidmi a organizacemi je klíčová k úspěchu 
prakticky v čemkoliv. Tento krátký článek by měl nastínit pří-
ležitost spolupráce mezi Vámi jako čtenáři, organizacemi na 
straně soukromých firem, organizacemi na straně státních 
subjektů, organizací TRAWA z .s. a jejími členy, píšícími do to-
hoto časopisu.  
 
V prvním kroku bych popsal příležitost spolupráce se soukro-
mými firmami a živnostníky, podpory jejich služeb a produktů, 
které můžeme prezentovat čtenářům v jednotlivých číslech 
časopisy TRAWA PEČE nebo na webových stránkách. Také 
bych moc rád nabídl spolupráci formou praktického využití a 
ukázku zapůjčených nebo darovaných produktů, které se tý-
kají tématu našich akcí a případných prezentací či seminářů a 
besed. To se týká i propagace účelových dobročinných sbírek, 
které připravujeme.  
 
Součinnost s organizacemi státních subjektů, jako jsou univer-
zity nebo výzkumné instituce, může poskytnout odbornou 
konzultaci a služby při řešení Vašich problémů, které budou 
prezentovány ve formě článků nebo diskrétně pro Vaše po-
třeby. Nicméně i tyto státní organizace se mohou podílet na 
podpoře našeho časopisu různými způsoby. Často se může 
jednat o zaměstnavatele některých členů spolku TRAWA z. s. 
nebo externích odborníků i nečlenů, pracujících v těchto insti-
tucích, jež mají zájem spolupracovat se čtenářem. Neméně 
významným je i dotační a grantová spolupráce nebo spolu-
práce formou spoluorganizace seminářů, aktivit či účelových 
dobro-činných sbírek. Organizace TRAWA z. s. nabízí řešení 
Vašich problémů týkajících se směru, který je uvedený v na-
šich stanovách.  
 
Také nabízí aktivní spolupráci na tvorbě časopisu, jež má být 
zdrojem informací, služeb a produktů, akcí a slev a možné se-
berealizace redaktorů. Stále se tvoří redakční tým, hledáme 
grafiky, editory, spisovatele, kreslíře komiksů, odborníky, no-
vináře i redaktory amatéry ze studentských řad. Vše je zatím 
na bází dobrovolné, ale spolehlivé spolupráce. A odměna? 
Kdo vydrží, bude odměněn za dobře vykonanou práci podle 
osobní dohody předem.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Čtenáře jsem si v tomto výpisu spolupráce nechal až nakonec, 
je to ten nejdůležitější prvek pro naši tvorbu. Přejeme si zpět-
nou vazbu od vás. Prosíme vás i o spolupráci s konstruktivními 
názory, návrhy a připomínkami. Rádi zde v části Čtenáři sobě 
nabídneme zveřejnění vašich výzev, proseb, nabídek i poptá-
vek. Bude nám potěšením s vámi komunikovat a řešit kon-
krétní problémy či prezentovat zážitky i zkušenosti. Odměnou 
vám budou slevové kupóny, benefity a informace které bu-
dete chtít.  
 
Také brzy vyvoláme i soutěže týkající se nejlepší tematických 
článků, obrázků, fotek a komiksů. Přejeme si oslovit čtenáře a 
dát mu příležitost projevit se jak ve sféře časopisu, umění i 
vědění, tak ve vlastním pozitivním rozvoji. A to vše se dá na-
psat do životopisu, do vašeho životopisu a my vám za spolu-
práci rádi poskytneme potvrzení, co vše jste v rámci spolu-
práce zrealizovali. 
 
Nabízíme vám spolupráci, podpořenou spolkem TRAWA z. s. 
a jeho partnery. Jistě to nebude lehké, neboť počáteční spo-
lupráce je někdy komplikovaná, než se naleznou cesty vzájem-
ného porozumění, ale důležité je začít, nepřestat a věřit, že 
bude překonání překážek odměněno splněním Vašich přání. 
Potěšení z okamžiku tady a teď v případě spolupráce je klí-
čové. A každá spolupráce by měla být vedena nejen z radosti 
z odměny a cíle, ale i cesty k němu.  

 
 
 
 
 
 

Těším se na vzájemnou  
radostnou spolupráci. 

 
 

Tomáš Ružovič  
Šéfredaktor 

 
  

Dobrá práce je i spolupráce  
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Redaktor je po čtenáři ten 
nejdůležitější prvek 
v tvorbě nejen časopisu, 
ale všech novinářských a 
informačních produktů. 
Jako šéfredaktor nejsem 
moc zkušený s touto prací 
a vše se učím za chodu a 
není to lehké skloubit 
s celou škálou povinností 
a organizačních věcí, 

které jako vizionář a zakladatel projektu TRAWA, předseda 
spolku TRAWA z. s., šéfredaktor časopisu TRAWA PEČE a také 
zaměstnanec, student, podnikatel, sportovec i bojovník mám.  
Ano, učím se vše, co potřebuji k těmto činnostem, abych je 
mohl dobře vykonávat (účetnictví, řízení lidí a úkolů, adminis-
trativní práci plné tvorby instrukcí a jiných systematicky psa-
ných věcí nutných pro funkci, a jejich kontrolou, zařizováním 
některých služeb a zakázek pod tíhou vlastních povinností 
psát, tvořit, pracovat, vyrábět a trénovat), bez něhy a lásky, 
kterou hledám, s rodinou vzdálenou stovky kilometrů daleko 
od skutečného domova o kterém sním. A také pro tyto aktivity 
je třeba i nemalé finanční prostředky. Přestože vím, že „lehké 
cesty nikam nevedou“, někdy si říkám, jestli se neřídit tím, že 
„někdy míň je víc“. 
 
Snažím se vyjádřit a naznačit tíhu všeho co dělám, a že to není 
lehké z hlediska žití, ale jdu za cílem, avšak vymýšlení témat a 
názvů článků pro redaktory není vždy snadné a říkám si, jestli 
je to má povinnost? Proto jsem se rozhodl, že chci dát časo-
pisu TRAWA PEČE, jako přírodovědného - elektronického ča-
sopisu ekologů určitý směr v tématech, jejichž obsah si mo-
hou redaktoři samovolně naplňovat články, které jsou v sou-
ladu s daným obdobím nebo hlavním tématem, a následně 
jsem chtěl udělat prostor pro redaktory, aby psali právě zde 
v části REDAKTOŘI SVOBODNĚ o tom, co je jim blízké, co je 
štve nebo se naopak vyjádřili tak jak chtějí… Chtěl jsem, aby 
měli i prostor pro nová témata, nový úhel svého rozvoje a i 
tématu časopisu.  
 
I já zde občas napíši své postřehy, ale budou spíše filosofické, 
nebo praktické příběhy či úvahy. Možná se zde podělím o 
vlastní pocity z některých událostí v mém světě a i to bude 
jakási má osobní redaktorská stopa v éteru, ze které si můžete 
odnést třeba ponaučení či inspiraci. Ale odborným článkům se 
také nebráním a je možné, že se tu občas vyskytnou.   
 
Nicméně tuto stopu může udělat každý z členů spolku  
TRAWA z.s. nebo z týmu redaktorů. A já budu nesmírně rád, 
když budu moci věnovat prostor ostatním, aby se kreativně 
projevili. Ale z mých posledních zkušeností zjišťuji, že kreati-
vita v psaní je jakýsi cenný dar a lidé tohoto typu začínají být 
vzácní. Možná je tu strach velkým bubákem a to strach z chyb, 
gramatiky, špatné stylistiky, či nepochopení nebo neschop-
nosti se vyjádřit.  
 
 
 

 
Vyzval bych k lepší práci všechny pedagogy, kteří by měli vě-
novat více úsilí do kreativního rozvoje dětí a mládeže s tema-
tickým nádechem než do paměťo-logického namáhání se 
učení miliardám faktů, na které Google odpoví za 2 vteřiny. Je 
jiná doba!  A přesto bohužel kreativní programy za vás, lidi, 
zatím nenapíší příběhy a Vaše vlastní pocity a názory, ale vě-
domosti a fakta si lze dostudovat, když víte kde. I sociální pro-
gramy neumí tvořit příběhy bez kreativních týmů!  
 
Milí redaktoři spolku TRAWA z. s. Vyzývám Vás, nebojte se 
psát a tvořit. Využijte, prosím, toho, že můžete projevit své já 
a schopnosti touto formou a nemusíte za to platit, ba naopak, 
časem můžete dospět k odměnám nebo radostnému uznání 
rovnající se kvalitě Vaší práce. A kdyby náhodou přišla kritika 
nebo dle Vašeho či druhého názoru špatné provedení práce, 
přijměte, prosím, chybu jako nástroj sebevzdělání.  
 
Mnoho lidí přestává po prvních chybách pokračovat v tom, co 
je baví, protože někdo řekl, že toho mají nechat. Znám to, ano, 
mě to také bylo řečeno, že nemám mnoho věcí dělat… třeba 
psát… 
 
Nicméně nic jiného mi nezbývá než se v tom zdokonalovat a 
zlepšovat kvalitu, a zvyšovat zkušenosti negativní i pozitivní a 
tím přeměnit čas propletený zkušenostmi v nástroj sebeobrá-
bění, pracující na lepších a lepších produktech a to nejen mé 
práce, ale i té Vaší.  
 
Základem je nová zkušenost. Začíná prací znovu a znovu a 
lépe a lépe, ponaučit se z chyb, radit se a spolupracovat, pra-
covat mimo stres, dělat věci s předstihem a ne na poslední 
chvíli a prostě zkoušet psát pro lidi s radostí nebo tak dělat 
cokoliv co Vás baví. Věřit v to a nepřestat… to je cesta k úspě-
chu, která by měla být cíl.  

 
 
 
 
  

Jak se peče  šéfredaktor TRAWA PEČE ? 
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Dlouho jsem uvažoval, co do této části dát. Primárním zámě-
rem je umožnit projevit se redaktorům, kteří chtějí něco sdě-
lit, bez tématu, nebo své téma. Prostě něco, kde nejsou hra-
nice, až na slušnost či stylistiku, není-li tématem právě její po-
rušení, a používání výrazů, které jsou srozumitelné čtenáři. 
Nicméně sám jsem si říkal, jaké by mohlo být téma pro toto 
číslo?  
Mnoho lidí v této době podléhá závislosti na technice, 
zejména mobilní, a píše texty krátké, spíše gesty ve formě 
smajlíků atd. a málo kdo se rozepisuje do dlouhých vět, sou-
větí či odstavců. Spisovatelé budou možná brzy vzácní, třeba 
budou existovat i nespisovatelé, lidé, kteří nepíší, ale tvoří 
psané příběhy jinak než psaním, například překladem mluve-
ného textu do psaného. Snad bude psaní vzácnost a dar. 
Umění slova bude kulturní památkou, kniha bude cenná jako 
dnes hliněné desky nebo malůvky na stěnách v jeskyních. 
Možná, že lidé budou více komunikovat hlasem nebo zvuky 
přenášenými přes software do formy textu či značek šetřící 
data. 

 
Tato část časopisu zvaná „OSTATNÍ“ není 
kout, do kterého se hází to, co se do nabíze-
ných témat nevešlo, nebo odpadkový koš pro 
to, co nikoho nezajímá. Zde by zde měly být 
právě ty zajímavosti, které se těžko zařazují 
do výše zmíněných témat, ale prostě je 
chceme dát do časopisu. Je to prostor např.:  

- komerční články  
- příběhy, pohádky či komiksy  
- výstavu fotek a děl 
- reklamu netradičního typu  
- poptávku a nabídku  
- inzerci  
- seznamku  
- zveřejnění akcí  
- pozvánky na soutěže, plesy,  
- oznámení veřejných sbírek  
- zveřejnění vtipů, aj.  

 
 
Tak, nyní už víte, v co věřím, už víte, co zna-
mená to OSTATNÍ, nyní je začátek všeho a ne-
čekejte zázraky, nicméně nerad bych, aby se 
to i přes neúspěchy vzdalo a věřím že …. Však 
vy víte…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A nakonec budeme komunikovat díky implantovaným čteč-
kám QR kódů v hlavě nebo brýlích. Myšlenky budeme přená-
šet rádiovým či mobilním signálem a komunikace se začne po-
dobat telepatii. Ale asi předbíhám … Blízkým tématem mi bylo 
vyzvat lidi všech věkových kategorií ke svobodnému psaní. 
Všechny, kteří mají co říci a chtějí to říci, cokoliv smysluplného 
a nevulgárního.  
 
Chcete tu nechat vzkaz světu? Zveřejnit filosofickou teorii? 
Nebo nějaký názor či postřeh? Prosím, napište ho a pošlete. 
Postupem je, že redakce musí vybrat mezi nejzajímavějšími 
názory a poté vás osloví s potvrzením, že souhlasíte se zveřej-
něním. Je to výzva pro vás…  

NEBOJ SE PSÁT SVOBODNĚ! 

Stačí poslat text, obrázek, případně grafické podklady a my 
Vám pomůžeme s případnou korekcí a zveřejněním, vybe-
reme-li právě Vás.  

Těšíme se na Vás.  
 

 

Neboj se psát svobodně! 

Kde končí témata začínají ostatní 

Protože věřím v toto vše:  

 Věřím, že redaktorský tým tohoto časopisu se vybuduje díky vám, čtenáři.  

 Věřím, že příběhy budou na hromadách a problém nebude je napsat, ale vybrat ty 
nejlepší a omezené množství.  

 Věřím, že komerční inzerce bude zdravá a budeme moci odměnit čtenáře, redak-
tory, celý tým časopisu, zajistit expandující internetové rozšíření a tisíce faktorů 
feedbecku poskytující cenné informace pro rozvoj společnosti.  

 Věřím, že TRAWA bude tématem, konopný trh bude trendem, byliny lékem, zdravý 
životní styl a vše, co k němu patří, se stane normálem. Věřím, že časopis umožní 
přinést zisky, které rádi rozdáme i těm, kteří to potřebují.  

 Věřím, že zde budou příběhy mladých spisovatelů, pohádky, které zaujmou do 
světů, které ještě neexistují, komiksy, které ztvární příběhy neskutečností a umění.  

 Věřím, že fotografie umožní vytvořit nádechy údivu a zamyšlení a umění se prolne 
v každém pixelu. Věřím, že reklama zde nalezne novou dimenzi a bude možnost 
rozvíjet učenost a zábavnost a ne ten tuctový časopisový trend, který má omeze-
nou efektivitu. 

 Věřím, že poptávka zde umožní koupením uspokojit potřeby stejně jako nabídka 
uspokojí vaše touhy prodat něco užitečného.  

 Věřím, že inzerce bude jedním z velkých řešení vašich problémů.  

 Věřím a sám si přeji, aby seznamka byla cestou k nalezení přátelství, radosti, zku-
šeností, lásky, manželství a rozvojem naší populace.  

 Věřím, že zveřejnění akcí by mělo být zde hlavním vyzývatelem, kde a jak trávit 
užitečně čas, který byste jinak mohli promarnit.  

 Věřím, že pozvánky na soutěže či plesy budou příležitostí bavit se a prožívat radost 
s přáteli a ve společnosti, která vás má ráda.  

 Věřím, že oznámení o veřejných sbírkách pomůže seskupit hmotu ve formě financí, 
materiálu i lidí a soustředit ji tam, kde to pomůže a kde to udělá radost těm, jež by 
ji bez vás neměli a to bude příčina té vaší radosti, kterou získáte prostřednictvím 
tohoto díla.  

 Věřím, že najdeme dostatek vtipů a textů, vtipných obrázků, které namalují na vaší 
tváři alespoň jednu vteřinu úsměvu, a těch budou tisíce a snad i miliony, neboť to 
je cesta, jak dělat svět radostnějším a krásnějším.  

 Věřím, že zde najdete cestu k realizaci vašich nápadů, seberealizaci a motivaci dru-
hých k činu.  

Vzhledem k budoucímu rozvoji časopisu je toto vše příležitost pro vás. 
Proč?  
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Byliny rostou téměř po celém světě a jsou nedílnou součástí 
našich životů. Po celá staletí i generace se chuť a příprava bylin 
stále zlepšuje. Dneska si bylinky připravují kromě léčitelů také 
lidé, kteří věří, že bylinky mohou pomoci. Bylinky jsou 
k dostání téměř všude v přírodě a nejsou drahé nebo 
nákladné na přípravu, pokud si je člověk začne pěstovat sám. 
 
Prastará kulturní rostlina, jejíž název zjistíte po vyluštění 
tajenky naší osmisměrky, je známá už od starověku. Tato 
pěstovaná rostlina je rozšířená téměř po celém světě. Bylina 
se používá převážně v lékařství nebo kosmetice a obsahuje 
spoustu vitamínů a plnou škálu minerálních látek. Při 
pěstování se nemusí používat pesticidy, protože ji nenapadá 
žádný hmyz a roste většinou tak rychle, že je schopná zadusit 
plevel. 
 

 

Osmisměrka: 
BEZ  
BLATOUCH  
BOLŠEVNÍK  
ČESNEK  
CHMEL  
JETEL  
KEŘ  
KOPŘIVA  
KŘEN  
LEN  
PAMPE-
LIŠKA  
PELYNĚK  
PTAČINEC  
RAKYTNÍK  
ŠPENÁT  
 
 
Děkujeme partnerům za podporu a spolupráci. 

Partneři: 
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