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„Proti všemu zdání zahradník se nerodí ze semene,
výhonku, cibule, hlízy ani šprutu, nýbrž vzniká zkušeností,
okolím a přírodními podmínkami.“
K. Čapek

I my jsme zase o rok zkušenější. Záhony zhoustly, stromy a keře povyrostly (a to i díky
naší péči). Také jsme vybudovali záhony nové a zasadili stromy, převážně
vysokokmeny. Sklízeli jsme byliny a dále je zpracovávali do sirupů, kořenících a čajových
směsí a kosmetických výrobků. Naše zkušenosti a takřka osobní vztah s některými z
bylin rostoucích na zahradách Zlatobýlu jsme rozepsali do netradičního výročkového
herbáře, který najdete spolu s našimi ilustracemi uvnitř.
Velmi významnou událostí uplynulého roku byla koupě "klubovny", podlouhlé budovy
mnoho let sloužící mysliveckému spolku, která se stala naším hlavním zázemím na
horních zahradách. Prostor zahrad se díky tomu více ucelil a otevřely se možnosti pro
společná setkávání a oslavy i v rámci širšího společenství. Podobně důležitým milníkem
byla i tvorba loga. Společně jsme nakonec vybrali jednoduchý a hravý symbol.
Rok 2016 byl naplněný také v oblasti našich soukromých životů - dokončovali jsme
vysokoškolské vzdělání, sezdávali se, rodili…
Děkujeme tedy roku 2016 za drahocenné zkušenosti, jejichž prostřednictvím se
můžeme stávat více zahradníky, terapeuty a především lidmi.

Úvod

Kateřina K.

V zahradách
Horní louka dříve bývala meruňkovým a třešňovým sadem. A aby se původní krása alespoň
trochu navrátila a aby louka působila více jako zahrada, začali jsme do prostoru před
klubovnou sázet ovocné stromy. V tuto chvíli tam roste několik starých třešní, ale bojíme se,
že už s námi příliš dlouho nepobydou. Proto jsme se sázením stromů začali už v tomto roce,
aby nové stromy měly čas vyrůst. Na jaře jsme zasadili na okraj louky tři ořešáky. Na podzim
pak do louky před klubovnu čtyři vysokokmenné stromy (tři různě rané jabloně a třešeň). A
blíže k budově jsme zasadili i pět malých ovocných zákrsků, které nám mohou dělat radost do
doby, než se velké stromy pořádně rozrostou. V dalších letech chceme v sázení ovocných
stromů pomalu a s rozmyslem pokračovat.

Hájek jsme dál zkulturňovali a čistili. Od západního okraje se pomalu šíří upravená a
pročištěná oblast, rostou tam jarní cibuloviny, záhon s léčivými bylinami už vypadá k světu a
maliní a kopřivy už v této části skoro vymizely, vytrvalým sekáním se podařilo vytvořit
zatravněné paseky. V následujícím roce budeme v čištění hájku pokračovat dále a na už
relativně odplevelená místa můžeme začít sázet stromy a keře. Rádi bychom tam také
vytvořili kout pro rodiče s dětmi s vrbovým domkem, lavičkou a pískovištěm.

Logo
Logoaavisačky
visačky

Společně jsme hledali takovou podobu loga, která v sobě zahrne různorodost individualit;
různost cest, ale zároveň společný střed všech aktivit ve Zlatobýlu. Hledali jsme logo, které
nás svou podobou nespojí pouze s rostlinnou říší, ale zároveň v něm bude myšlenka rostliny
jako symbolu přírody, růstu i života obsažena.
Jeho konečná podoba vychází z dynamické kresby cibulky s prvními výhonky, ve které se
linka pokaždé znovu vrátí do středu kresby, než nechá vyrůst další list.
Spolu s logem vznikly i nové visačky a etikety, využívající siluety rostlin a barevnost
recyklovaného papíru, bílé a zlaté.
Za grafickým zpracováním stojí Anežka Urbanová.

Klubovna
Minulost

Klubovna, která se nachází uprostřed zahrad, byla postavena v roce 1956 jako drůbežárna
místního JZD. Před stavbou drůbežárny zde rostl třešňový a meruňkový sad (s některými
prastarými a mohutnými třešněmi se v zahradách Zlatobýlu můžete setkat dosud). Od 70.
let pak budova sloužila jako klubovna místního mysliveckého spolku, který k ní přistavěl
sociální zázemí a kůlnu. V roce 2016 ji pro Zlatobýl, který zatím nemá dostatek finanční
prostředků na koupi, koupila členka spolu Hanka Blažková spolu s Petrem Weinerem.
Společně jsme pak i uzavřeli smlouvu o smlouvě budoucí na koupi Klubovny. V roce 2016
byly dostavby sociálního zázemí a kůlny jakožto černé stavby zlegalizovány a jejich přímým
vlastníkem se již stal spolek Zlatobýl.
Současnost

Koupí klubovny se pozemky Zlatobýlu spojily a my získali prostor, kde se setkáváme
téměř po celý rok (jaro, léto, podzim) pro práci na organizaci Zlatobýlu, práci na pozemcích,
ale i místo, kde máme uložené pracovní nářadí.
Prostory budovy slouží i k občasnému přespávání, můžeme si společně uvařit a za letních
večerů využít ohniště na louce před budovou. Možnost užívat klubovnu nám pomohla lépe
se spojit s pozemky Zlatobýlu (které jsou okolo) a tak i vnímat potřeby zahrad a lesa okolo
nás. V současnosti hledáme pro budovu to správné jméno, které vystihne všechny její
funkce, ale i náladu na Horní louce a v jejím okolí.
Budoucnost

V budoucnu chceme klubovnu zkulturnit, opravit a využívat tak, jak duch místa velí. Bude v
ní zázemí pro ty, kteří pracují na zahradách; do budoucna počítáme i se sušárnou bylin a
alespoň malým prostorem na jejich zpracování a uskladnění a dílnou. Zejména do doby, než
se nám podaří zrekonstruovat sídlo spolku – Dědkovu vilu – a zařídit dílny a zpracování v ní,
se nám budou tyto prostory velmi hodit. Ale i poté bude dobré mít zázemí pro zahradníky
přímo v zahradách.
V blízké budoucnosti bude třeba provést některé opravy a údržbu, aby šlo klubovnu
využívat podle našich potřeb – zrekonstruovat kůlnu (a přebudovat ji na sušárnu bylin a
zázemí pro včelaře), vyměnit okna, budovu zaizolovat a vyřešit přívod vody v zimních
měsících, nejspíše vyvrtáním studny.

Budova klubovny se starou třešní v popředí, léto 2016

Hospodaření spolku
V roce 2016 hospodařil spolek se ztrátou 11 152 Kč. Příjmy spolku činily 32 769 Kč, výdaje
pak 43 921 Kč. Kromě investic do bylinných zahrad bylo největším výdajem zaplacení zálohy
za kupní cenu Dědkovi vily ve výši 30 000 Kč při uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na
koupi centra. Příjmy tvořily členské příspěvky a dary.
Majetek spolku činil ke konci roku 315 348,80 Kč (z toho peněžní prostředky 22 878,80 Kč,
pohledávka za nesplacené členské příspěvky 1 050 Kč a hodnota nemovitostí 291 420,00
Kč). I v tomto roce spolek zakončil hospodáření bez nesplacených závazků.

V roce 2016 jsme...
...se zúčastnili veletrhu neziskovek NGO, kde jsme v rámci Spolku pro léčebnou pedagogiku měli
možnost prezentovat Zlatobýl.
...formou přípravy občerstvení a bylinných limonád představovali produkty Zlatobýlu na
konferencích Růže a Kříž a IPMT v Českém Krumlově.
...mluvili o smyslu terapeutických zahrad i práce se zemí na Alchymických Litoměřicích
... se v době Adventu zúčastnili několika jarmarků waldorfských škol, Obce křesťanů i dalších
neziskových iniciativ

Náš Herbář
Tento rok jsme znovu hledali formu, jak se ve výroční zprávě představit tak, abychom se
vyhnuli opakování životopisných údajů nebo romantických klišé. Nakonec nás napadlo, že
to můžeme udělat skrze oblíbenou rostlinu - to o člověku přece jen něco vypovídá. Tak se
začtěte do netradičního výročkového herbáře, kam se někteří z nás osmělili psát a
malovat.

Třapatka nachová
(Echinacea purpurea)

Echinos znamená řecky ježek. Květenství echinacei se chlubí bodlinkami stejně jako
ježek. Léčivé schopnosti rostliny známe od severoamerických indiánů, posiluje
imunitu lidského těla a hojí rány. V létě je obklopena motýly a je ozdobou nejedné
zahrady.
Katka Ž.

Popenec břečťanovitý
(Glechoma hederacea)

Popenec je překrásný plevel. Pokrývá odhalenou půdu, a tak zatahuje její rány. Na jaře tvoří načervenalé,
huňaté koberce, během léta zelená, poléhá a uhlazuje se. Kvete od dubna do června modrofialovými kvítky,
v tu dobu je také nejlepší ho sbírat. Má příjemně kořenitou chuť a je možné ho použít do salátů, pomazánek,
nebo si s ním posypat chleba s máslem. Jak rok postupuje a bylina odkvétá, lístky jsou větší a získávají až
trochu kozí aroma. V tu chvíli už se tolik nehodí k jídlu, ale sušit se pořád dají (jen už ne celé větévky, ale jen
jednotlivé listy).
Popenec podporuje látkovou výměnu, čistí játra i ledviny, pomáhá trávení. Při kašli pročistí i průdušky, při
zánětech dýchacích cest se používal popencový sirup. Čistí a hojí rány, pomáhá i při ekzémech, používá se
jako součást masti proti křečovým žilám. Vlastně jak působí rostlina na půdě v zahradě, podobně působí i
zpracovaná bylina na člověka…
Popenec mne naučil, že s přírodou je lépe
spolupracovat, než bojovat. Začal růst na okraji
nových záhonů a na místech, kde jsem vysekávala
kopřivy a maliní. Je nízký, bylinám a keřům
nekonkuruje a nevadí, ale udržuje půdu pokrytou,
vlhkou a živou. Zejména v předchozím suchém létě
se ukázal být velkým pomocníkem, udržel prostor
bez plevelů, které by vadily.
Říká se, že kde roste popenec, tam se rády zdržují
elementární bytosti. Anebo je to naopak – kde jsou
rády, tam vyroste popenec?
Každopádně na téhle bylině jsem si uvědomila, jak
vědomí zahradníka může ovlivňovat růst: předchozí
jaro, když mi došlo, jak báječná rostlina to je, se
začal velmi rychle šířit a udělal parádní koberce i na
místech, kde předtím nebyl. Naopak netýkavka,
která prvního roku, co jsem se s hájkem seznámila,
pokrývala téměř všechnu půdu (tedy s výjimkou
porostů malin, kopřiv a svízele) a se kterou se
nedokážu příliš smířit (na několika místech jsem ji
ten první rok exemplárně vytrhávala), začala
pomalu ubývat v celém hájku….

Hanka

Tymián
(Thymus vulgaris)

V zahradách Zlatobýlu ho najdeme na okraji hájíčku, v záhonu otevřeném do louky, kam dopadá přes den
hojně slunce a je tam sucho. Taková místa má tymián "odvážný pán" rád. Při svém plném vzrůstu tvoří
polokeř, jeho lístky jsou drobné a okrouhlé. Dojde-li do květu, kvítka jsou bílá. Jeho blízkou příbuznou je
mateřídouška a má s ní společné i mnohé vlastnosti.
"Thymos" znamená odvaha (z toho mé pojmenování "odvážný pán"). Je proto výborným pomocníkem pro ty,
kteří potřebují posílit víru v sebe sama. V aromaterapii se užívá pro nervovou slabost a chronickou úzkost.
Už od starověku se traduje, že odstraňuje pesimismus a pochybnosti o vlastní osobě, rozptyluje melancholii
a pomáhá při depresivních stavech.
Posiluje trávení, ulevuje žaludeční nevolnosti, vyrovnává ztracenou chuť k jídlu, má silné antiseptické účinky
a mnohé další posilující schopnosti. Při nachlazení, s medem, je také velmi účinným pomocníkem při
bolestech v krku.
Pro mě je tymián rytířem, který mě vždy jistě zachrání, když mi ubývá důvěra ve vlastní obranyschopnost
proti rýmečkám a chřipkám všeho druhu, anebo, když se zapomenu u dobrého jídla a nevím, kdy přestat s
uždibováním. Uvařím si čaj s medem a je mi lépe na těle i na duchu.

Katka S.

Kopřiva dvoudomá
(Urtica dioica)

S kopřivou má snad každý z nás nějakou osobní zkušenost. Ať už jako s léčivou bylinou, nebo s plevelem,
který dokáže popálit. Jako dítě jsem zažil spíš její pálivost, než její léčivé účinky, i když děda s babičkou mi
vždycky říkali, jak je to moje dětské popálení dobré na revma. O její léčivosti, ale i o prospěšnosti v zahradě,
se dozvídám až teď v posledních letech, kdy mě tohle téma stále víc zajímá.
O kopřivě je například v léčitelství známo následující: podněcuje látkovou výměnu v celém těle, čistí krev, je
močopudná a je vynikajícím pomocníkem při virových onemocněních, pomáhá při alergiích a s její pomocí lze
odvrátit zhoubné nádory. To je jen stručný výtah léčivých účinků, protože s její pomocí lze léčit mnohem více
nemocí a potíží.
Kopřiva nám může hodně pomoci i na zahradě. Kompost z kopřivy je dobré použít k znovuzískání rovnováhy
tam, kde došlo k jednostrannému využívání půdy delší čas. A tímto kompostem můžeme obohatit také
ostatní komposty. Porost kopřiv nám svými kořeny zpevňuje půdu na svazích, dobře stíní a zem po něm
zůstává kyprá. Vysázením kopřiv do řádku k mátě peprné, andělice, kozlíku, šalvěji nebo majoránce se zvýší
tvorba silice u těchto bylin. Její vysázení podél zelí pomáhá chránit před napadením housenkami běláska.
Z mého pohledu je to zázračná bylina, která může člověku v mnohém pomoci.

Václav

Jeřáb ptačí
(Sorbus aucuparia)

Jeřáb ptačí je krásný štíhlý strom s bílými květy a následně i výraznými oranžovo červenými plody. Bývá označován za průkopnickou dřevinu - roste často i na rumištích,
ve skalních puklinách a podél cest. V krajině se rozšiřuje díky trusu ptáků, kterým slouží
zralé plody jako podzimní potrava. V čase květu bývá zase oblíbeným zdrojem pylu u
včel.
Pro léčebné užití se v babím létě sbírají zralé plody, které obsahují vitamín C,
antioxidanty, minerály i důležité stopové prvky. Ve formě tinktury, sirupu nebo odvaru se
užívá pro celou řadu účinků. Bylináři mezi ně řadí posílení obranyschopnosti, navrácení
hormonální rovnováhy a pravidelnosti menstruačního cyklu u žen nebo podporu procesu
trávení ve střevech.
Pro mě je jeřáb především krásným šperkem v krajině, který umí svou štíhlou figurou, ale
i svými plody - červenajícími se drahokamy, ozdobit a esteticky povznést i zapomenuté
rumiště nebo prašnou zatáčku. Proti šedému nebi přicházejícího podzimu září rumělkové
jeřabiny.

Markéta

Lichořeřišnice

(Tropaeolum)

Lichořeřišnice mi byla vždycky sympatická. Svou plazivou nedbalostí vytváří v zahradách
romantická zákoutí, pne se po stromech i mramorových sochách… Nikdy neodolám, když
jdu kolem lichořeřišnice, utrhnu si květ a na místě ho sním.
Tvarem květů a listů připomíná přilby a štíty – podle pověsti povstala z trojských bojovníků.
Je spjata se Sluncem a s ohnivými živly. Údajně se používala při očistných přípravách na
iniciaci.
Já mám výborné zkušenosti s tinkturou při léčbě močových cest a při nachlazení. Neměla
by vadit ani kojicím ženám, ale má také své kontraindikace (například se nedoporučuje při
žaludečních vředech). Doporučuji vyzkoušet rozkousat semeno – velmi rychle účinkuje na
bolest v krku. Květy jsou krásnou ozdobou do salátů, ale mohou se přidávat i listy.
Lichořeřišnice je také dobrou bylinou pro včely.

Kateřina K.

Třezalka tečkovaná
(Hypericum perforatum)

Křehká a útlá, ale pevná květinka sv. Jana roste často na stráni podél cesty, na kraji louky.
Ač jsou její květy sytě žluté, při rozemnutí okvětních plátků se vám prsty zbarví do krvava.
Při zkoumavém pohledu na okvětní plátek v něm pak uvidíte schované maličkaté červené
kapičky. Třezalka se tak využívá i pro tvorbu přírodní červené barvy.
Čaj z třezalky posiluje nervy, pomáhá s neklidným spánkem a při depresích.
Pro mě osobně je cenné její působení ve formě Třezalkového oleje, který mi mnohokrát
pomohl s léčbou popálenin, oděrek a drobných ran.
Martin

Děkujeme všem příznivcům, přátelům a
podporovatelům, díky nimž může Zlatobýl úspěšně
růst.
www.zlatobyl.cz
www.facebook.com/zlatobyl
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