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V roce 2017 ...
V tomto roce jsme rostli. Podařilo se koupit zbývající kus lesa a naše pozemky se tak rozrostly, kromě kopřiv a spadaných
stromů, i o vlastní pískovcovou skalku a další prostor k realizaci našich plánů. Rozrostla se i nabídka sirupů a bylinných směsí,
které bylo znovu možné ochutnat třeba na IPMT v Českém Krumlově, na festivalu Žižkovská noc, nebo na mnoha jarmarcích v
předvánočním čase. O tom, jak vznikal ten levandulový, si můžete přečíst i v této výroční zprávě. Rostli jsme i jinak, novými
členy spolku i přírůstky do našich rodin. Část sil a financí jsme letos věnovali úpravě "klubovny", která má nově natřenou
střechu a vyměněnou část oken.
Velkým projektem, jehož realizace začala v tomto roce, je nová sušárna bylin, vznikající i díky podpoře DM společně a jejich
dobrovolníkům. Samotné dokončení a následné užívání nás čeká v budoucích letech. V sušárně je myšleno i na zázemí pro
včelaře. O tom, proč chceme včely v našich zahradách, se můžete dozvědět na dalších stranách. Při dalším čtení pak
nahlédnete třeba na to, proč necháváme část pozemků bez přílišných zásahů a jaké plody (tentokrát jablka) nese citlivá péče
naší hlavní zahradnice Hanky.
Kromě prohlížení výroční zprávy se s námi a s naším projektem můžete seznámit i jinak. Rádi během roku přivítáme
dobrovolníky, kteří mají chuť projít si naše pozemky, ohnout záda při pletí bylinných záhonů a popovídat si s námi o smyslu
terapeutických zahrad při večerním ohni.

Chcete se k nám podívat? Staňte se dobrovolníky a přijďte nám s našimi
zahradami pomoct.

Sušárna bylin a zázemí pro včelaře aneb projekt
dobrovolnického dne s iniciativou dm SPOLEČNĚ
Praktická sušárna na byliny by měla být blízko zahradě, čistá a suchá, s účelně řešenými policemi na síta a s využitím
proudění vzduchu. Díky podpoře společnosti dm jsme mohli začít takovou sušárnu budovat i v našich zahradách. V rámci
jejich iniciativy dm SPOLEČNĚ jsme získali finanční a materiální pomoc. Kromě toho k nám na jeden letní den přijeli také
dobrovolníci ze společnosti dm, kteří pomohli s rozebráním ztrouchnivělé kůlny, na jejímž místě bude sušárna stát. Je v ní
počítáno i se zázemím pro budoucí včelaře. Zatímco chlapi rozebírali kůlnu, dámská část založila nový záhon a osázela ho
levandulí. Překvapilo nás, jak moc dm vzdělává své zaměstnance (dámy se chystaly na zkoušku ze znalosti léčivých bylin, a
tak si u nás i nasbíraly nějaké položky do herbáře). Den to byl báječný, udělali jsme spoustu práce a stihli si při ní i
popovídat. Děkujeme!

Včely v zahradách
V našich zahradách nechceme chovat včely pro med, ale pro jejich schopnost
oživovat a uzdravovat. V projektu našich pozemků je proto počítáno s částí
osázenou především medonosnými rostlinami a určenou právě včelám. Včelí
zahrada je situována do klidného, částečně ohraničeného prostoru, který je
přirozeně sušší a vystavený slunci. V současnosti tvoří její první základy záhony s
levandulí a dobromyslem a různorodé keře vysázené po jejím obvodu.

"Život včely je fascinující. Vylétá ze tmy úlu (vertikální úroveň)
do světla dne (horizontální úroveň), kde se orientuje podle slunce.
Když včela průzkumnice najde snůšku, vrátí se do úlu a tančí.
Dokáže poklepem zadečku předat informace o tom, jak daleko snůška
je a úhel, v jakém včela tančí, určuje směr snůšky. Včela tak přenáší
vjem v obraz, což je forma myšlení, duchovní kvalita, kterou
známe u člověka. "

Philipp Busche

Permakultura?
Ne tak docela. Ale snažíme se o nalezení rovnováhy ve společenstvech, která se tam
objevují. A také rovnováhy mezi efektivitou, krásou, jednoduchostí. A mezi naturou a
kulturou. Spíš učení se a hledání cest. Efektivní možností by bylo všechno zorat a
nasázet byliny do rovných záhonů, koneckonců technologie na jejich pěstování jsou
dávno vymyšlené. Ale byliny z volného sběru bývají cennější a chtěli
bychom pozemek nejdřív pořádně poznat, než ho začneme měnit. Takže vzniklo
několik záhonů, na kterých zatím hlavně zkoušíme, čemu a jak se u nás bude dařit (a
do budoucna počítáme s množstvím bylinných záhonů určených k produkci, ale
rozhodně jen na menší části pozemku). Na převážné většině zahrad spíš pozorujeme,
objevujeme a pak kultivujeme to, co má smysl zachovat a rozvíjet.
Takže v lese odstraňujeme nemocné stromy a na uvolněná místa sázíme nové; tak se
náletový les, ve kterém rostou hlavně javory, modříny, černý bez a ptáčnice,
pomaličku začíná posouvat k lesu z dlouhověkých či ovocných stromů. Les bude řidší,
aby zbylo dost prostoru pro keřové a bylinné patro, a nakonec by měl působit
dojmem lesní zahrady. Tenhle postup je pomalejší, ale přináší mnohá překvapení a
hodně se u toho naučíme. A především pořád zachovává les jako útočiště, tuto jeho
roli chceme dál zlepšovat a rozvíjet. A tak keře a byliny pomalu sázíme tam, kde to
vypadá, že se jim bude dařit, a kde napomohou kráse a zdraví celé zahrady.

Jabloň v "Háji"
Objevila jsem ji v lese před několika lety.
Rostla v poměrně husté části lesa mezi
modříny, takže byla vysoká a vytáhlá, jak
se snažila vylézt za světlem. Na podzim jsem
pod ní našla ležet několik malých kyselých
jablíček. Přemýšlela jsem, že ji zkusím
naroubovat, ale pořád jsem k tomu nemohla
najít odvahu (koneckonců v lese i planá
jabloň má smysl, zejména když je jediná).
Loni v zimě bylo pokáceno několik
nemocných modřínů a tím jabloňka získala
přístup ke světlu a víc prostoru. Na jaře byla
obalená květy a vypadala moc pěkně, tak
jsem jí chodila fandit a obdivovat ji. A letos
na podzim byla obalená jablky; velkými,
pozdními. A tak jsem zjistila, že stromek
nejspíš vyrostl z odhozeného ohryzku,
protože má dva kmeny a na každém z nich
rostou jiná jablka. Růžová, nevýrazná, ale
vlastně celkem v pohodě. A šťavnatá
moštárenská kyselá jablka, která miluju a už
se skoro nikde nevyskytují. Velikou radost
občas tenhle přístup hledání a pozorování
bez rychlých akcí může přinést…..

Hanka

Dolní louka

Dolní louka původně sloužila jako tábořiště. Proto je po celé její ploše navezený drobný štěrk. Když se tady tábory přestaly
konat, louka zarostla z většiny pýrem, se kterým si teď zkoušíme poradit. A to jen kultivací a pěstováním plodin, které dokáží
pýr přerůst a potlačit jej v jeho samotném rozrůstání se.
V roce 2017 se hned z jara podařilo zorané a zkultivované pole proplít a zbavit zčásti pýru, poté
jej urovnat a osít směsí semen slunečnice, vikve, pohanky a svazenky. Tyto rostliny po svém vzejití a dospění do květů,
okrášlily louku a poskytovaly úkryt i potravu pro hmyz, ptactvo, malé i větší savce. Nejdříve jsme plánovali osít louku žitem
ještě před zimou, ale chyběly nám prostředky k uskutečnění. Aspoň se podařilo nechat louku zorat ještě před zamrznutím
půdy, na jaře 2018 ji opět zkultivujeme a po urovnání osázíme jen samotnou svazenkou.
Louka je ze všech stran uzavřená, a tím působí, spolu s hradbou okolo, složenou z březových, modřínových, topolových i
smíšených hájků, jako úkryt před okolním světem. A takovým úkrytem by měla a mohla zůstat i nadále, jen s tím rozdílem, že
místo pýru tady bude louka plná květin.

Třeba levandule
Léto nás oblažuje vůněmi, hýčká ve snění a mnohdy
i inspiruje. Nám pod nos letos zavanula vůně
levandule a inspirovala k přípravě levandulového
sirupu. Pro nás, kteří to máme k moři z mnoha
důvodů daleko, připomněl vůní středomořského
vánku a navodil náladu dálav.
Levandule není "nikdy dost" a její léčivé účinky jsou
široké, zatímco naše záhonky s levandulí úzké a
malé. Rozhodli jsme se tedy založit další a s pomocí
dobrovolníků z dm (především díky nim) vznikl nový
záhon v budoucí včelí zahradě. Příslib dostatku
levandulového sirupu do limonád i k ochucení
zmrzlinových pohárů tedy je i do dalších let.
Kromě levandulového sirupu vznikl letos i smrkový
nebo směsový sirup pojmenovaný Klidná mysl, s
velkým podílem tišící monardy. Na jarmarcích bylo
možné ochutnat i bylinkové směsi "Zima mě
nedostane!" nebo "Všechno to strávím!"

Hospodaření spolku
Rok 2017 byl pro spolek ve znamení investic. Podařilo se dokoupit poslední kousek pozemku k zahradám (lesík mezi dolní
loukou a kolejemi), takže zahrady nyní tvoří kompaktní celek ohraničený z jedné strany železniční dráhou, z jedné polem a
ze dvou stran lesní cestou. Investice do pozemků činila celkem 36 824 Kč. Zatím na straně příjmů přibyl investiční dar od
dm drogerie na novou sušárnu bylin ve výši 25 000 Kč. Kromě investičních výdajů a příjmů měl spolek příjmy zejména z
členských příspěvků (17 000 Kč), dalších darů od soukromých dárců (11 000 Kč) a z prodeje sirupů (19 503 Kč) a výdaje
především na nákupy materiálu k výrobě sirupů, na nákupy sazenic a na administrativu spolku (celkem 21 307 Kč). Celkově
pak spolek v roce 2017 hospodařil s přebytkem 14 568 Kč, kdy celkové příjmy byly 72 699 Kč a celkové výdaje 58 131 Kč.
Majetek spolku činil ke konci roku 2017 celkem 369 692,80 Kč (nemovitosti 328 244 Kč, pohledávky 4 000 Kč a peněžní
prostředky 37 448,80 Kč, hospodaření v roce 2017 spolek uzavřel bez nesplacených závazků).
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