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V roce 2018 nás potkaly ztráty, sucho i vyčerpání. Pro přírodu i naše zahrady to byl těžký
rok, který nás znovu utvrdil v přesvědčení, že je třeba si vážit každé zazelenalé byliny v
záhonech a nového semenáčku v háji.  A protože zimu doprovázelo nutné kácení uschlých
a napadených stromů, doufáme ve vhodné podmínky pro sázení nových v dalším roce.
Sucho znovu přineslo i otázku o možném využití dešťové vody a vzniku vodní plochy v
zahradách. O návštěvě z ekocentra Koniklec, které se zabývá poradenstvím v této oblasti,
si můžete přečíst na dalších stranách. Stejně tak i o proběhlém včelařském kurzu, který
využil zastřešené a přitom do zahrad otevřené prostory na dolní louce. Hliněný úl, který
vznikl v rámci kurzu by se měl stát prvním bydlištěm vlastního včelstva Zlatobýlu. 
Na rozdíl od zahrad byl rok 2018 plodný v našich rodinách a na sucho nedbaje rostou a
přibývají děti. Těm našim, ale i dalším z okolí, chceme v rámci zahrad poskytnout "jejich
místa" na hry, objevování i odpočinek. Začali jsme deseti tunami písku a těšíme se, jaké
bude pokračování. 
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Všude v přírodě můžeme vidět, co se děje v nás samých. Musíme

to jen správným způsobem chápat.
Rudolf Steiner



Letos nám ani krajině počasí příliš nepřálo. Od května až do
října vlastně pořádně nepršelo, a pokud ano, neprovlhčila voda
víc než pár centimetrů půdy. Kvůli tomu ani nebyla možná druhá
seč trávy (po první seči v červenci už tráva vlastně nevyrostla
tak, aby to stálo za řeč). Bylo vidět, že na nakrátko posekaných
plochách porost usychá mnohem víc než na těch zarostlejších.
Takže už víme, že při takovém suchu je snaha o anglický trávník
špatný nápad.
 Mnoho bylin sucho nezvládlo, uschla i většina teplomilných
tymiánů, u kterých bychom to nečekali. V lese zahynuly keře i
některé stromy. Na konci léta byla více než polovina modřínů
zčásti či docela zbavená kůry a napadená škůdci. I oba veliké
smrky v lese přes léto odumřely a tak jsme je v zimě museli
porazit. Listnáče, které opadaly, se snad alespoň některé na jaře
znovu zazelenají. Velmi jim fandíme.
Takže pro letošní zimu doufáme ve vysokou sněhovou pokrývku
a její pomalé jarní tání, aby se zásoba vody v půdě alespoň
trochu obnovila. A vymýšlíme, jak osázet zahrady, jak se o ně
starat a jak lépe zacházet s vodou v krajině, aby to v případě
dalších suchých let bylo snesitelnější.

Letošní sucho



V květnu se k nám přijeli podívat manželé Nehasilovi z Ekocentra
Koniklec, aby nám poradili, jak lépe hospodařit s dešťovou vodou.
Kromě přínosných debat, proč je dešťová voda důležitá a čím jsou
způsobené potíže s ní (potíže = málo dešťů, a když už přijdou, jsou
často přívalové) jsme hovořili i o tom, co bychom mohli z hlediska vody
na našich pozemcích zlepšit. Protože naše zahrady nejsou příliš svažité,
vytvářet zasakovací příkopy nemá moc smysl; voda, která u nás spadne
na zem, se většinou zvládne vsáknout a nikam neodtéká. Rezervy
máme v zachytávání dešťové vody ze střech: na větší budově je plocha
střechy skoro 300 m2, na menší přes 100 m2. A všechna tahle voda bez
využití odtéká z pozemku. Pod jednu okapovou rouru jsme umístili
hektolitrovou nádrž na zalévání, ale ta je při takovém povrchu střech za
jeden větší liják naplněná. Možností by bylo vybudovat podzemní
rezervoár, ale to je finančně i technicky dost náročné a nemá to (kromě
šetření vodou) žádnou přidanou hodnotu.
Možnost, která se nám zalíbila mnohem víc, je vybudovat zahradní
jezírko. Na našem pozemku totiž není žádný zdroj vody, a bylo by dobré
nějaký vybudovat - pro ptáky, hmyz i lesní zvěř. Obzvláště v posledních
letech bylo veliké sucho a ti, co u nás žijí, by to určitě ocenili. A také je
vodní plocha uklidňující a malebný prvek, který by se do terapeutických
zahrad velmi hodil (a jako bonus bychom na jeho březích mohli pěstovat
vlhkomilné byliny). Aby jezírko mohlo být přírodní a samočistící i při
nepravidelném zásobování vodou, musí mít plochu alespoň 100 m2 a
největší hloubku aspoň 2 m. A mělo by být v polostínu, aby se hladina
příliš nepřehřívala. Místo už máme vytipované a těšíme se, že v průběhu
několika málo let se do jeho stavby pustíme. A tím budou naše zahrady
zase o něco rozmanitější.

Poradenství zacházení s dešťovou vodou



Kurz výroby včelých úlů z přírodních materiálů

Je známo, že kdo chce terapeuticky pomáhat, musí nejprve začít s hlubokou vnitřní
prací sám u sebe. Členové Zlatobýlu se průbežně vzdělávají, aby se v budoucnu mohli
zhostit úkolů, které si vytyčili (terapeutické zahrady). V r. 2018 začali dvě členky
Zlatobýlu studovat pětiletý obor Psýché a Logos na Akademii sociálního umění TABOR.
Jedná se o pětileté studium anthroposofické psychologie, které bylo v Čechách
otevřeno poprvé v r. 2016. Také v rámci Zlatobýlu proběhla skupinová biografická práce
pod vedením PhDr. Anežky Janátové.
Jako každý rok jsme se účastnili i Mezioborové konference lékařských pomáhacích
profesí v Českém Krumlově, tentokrát s tématem Středu lidského života a srdce jako
orgánu středu.
 

a další vzdělávání
Na konci léta proběhl na pozemcích Zlatobýlu včelařský kurz pořádaný spolkem
„Srdcevčele“ pod vedením německého včelaře Ralfa Rössnera, který nás uvedl do
základů biodynamického včelařství. V jeho praktické části všichni zúčastnění stavěli
hliněný úl podle Ralfových pokynů. Jeho vzniku předcházela příprava speciální hmoty,
směsi keramické hlíny, písku, hnoje i rozředěného tvarohu a medu. Hliněné úly slouží
především k tomu, aby včely přirozeně rozvinuly rozlišovací schopnosti pro odhalení
svých nepřátel jako jsou např. včelomorky či varroázy. Zajímavé na tom je, že si tuto
schopnost ponechají i v dalších generacích.Včela, podle Ralfa slunečný tvor, přirozeně
vnímá tento typ hliněného úlu jako něco příliš pozemského a chladného. Proto jí musí
včelař ze začátku přemlouvat, aby tam vůbec vlezla a zůstala. Když se mu to podaří a
včelí roj zůstane, tak je jeho prvním krokem velice důkladné zabydlení. V praxi to
znamená, že se včely stanou pozornější k tomu, co se děje uvnitř úlu a všechny své
potenciální škůdce včas rozpoznají a posléze je uvězní do svých plástů.



Na louce jsme již v minulém roce založili nové ohrazené záhony - v
pravidelném tvaru kříže, jako bývaly v klášterních zahradách.
Zamulčovali jsme je, a na jaře osázeli květinami a zeleninou. Budou
základem květinové zahrádky klášterního typu, vedle nich už je jeden
vyvýšený záhon a zasadili jsme také keře vonných historických růží.
Jako další krok chceme přidat řadu ovocných keřů a možná ještě další
záhony a plůtky k dokončení pravidelné rajské zahrady podle
středověkého vzoru - ta bude sloužit pro radost všem, kdo přicházejí,
a měly by v ní růst hlavně okrasné květiny. A zelenina do kuchyně,
abychom mohli sobě i návštěvníkům občas uvařit z našich výpěstků.

V zahradách

Nejen rostliny nám ve Zlatobýlu rostou. Rostou nám i děti a
potřebují "svá" místa, která by se v budoucnu měla ještě rozrůstat a
otevírat i malým zájemcům z okolí. Tak jsme u zadní části
klubovny, pod starou třešní, nechali vzniknout místu pro dětský
svět. A dětský svět to znamená tvořit, stavět, lézt, hrabat a rochnit
se. Musí to být živé, v pohybu a tvárné. Proto jsme dětem pořídili
doslova "horu" písku (10t) a ponechali ho do výšky, aby bylo kam
vylézt a odkud se sklouznout. Na ohraničení jsme použili špalky z
pokáceného modřínu a postavili je tak, aby sloužili jako místo k
usazení a nebo stolek pro staré hrnce k dětskému vaření.
 



Asi je načase napsat něco o naší erbovní bylině. Podle starých herbářů "zlatobýl spojuje, co bylo rozděleno". Což vůbec nezní jako špatné heslo -
snad nám k jeho naplňování dá duch té květiny dost sil, pochopení i lásky.
V Mattioliho herbáři je zlatobýl uveden pod jménem hadí traňk nebo svalník; pan Mattioli ve zkratce píše, že hojí vnitřní úrazy a rány, i vředy; čistí
ledviny a vyplavuje močové kameny; je močopudný a léčí otoky a otravy. 
Původní zlatobýl u nás rostoucí je celík zlatobýl (Solidago virgaurea). Je to asi metr vysoká trvalka se žlutými květy a roste ve světlých lesích. Ale je u
nás stále vzácnější a objevit ho vůbec není běžné. Sbírá se kvetoucí nať a používá se do bylinných čajů, ještě účinnější je pak tinktura. Je to snad
nejúčinnější bylina na ledvinové nemoci - vyplavuje písek a kameny, posiluje oslabené ledviny, podporuje látkovou výměnu. A pomáhá i při dalších
nemocech, které mají příčinu v oslabení ledvin - některé ekzémy a alergie, dna a jiné kloubní bolesti, otoky, vředy, nečistá pleť... Působí i proti bolesti
a plísním (i candidě). Vnějšně užitý čistí a hojí rány.
V posledních letech se u nás hojně objevuje zlatobýl kanadský (Solidago canadensis). Invazivně se rozšiřuje na skládkách, náspech, nevyužívaných
plochách. Hodně se dá vidět třeba na zaplevelených plochách v okolí sídlišť. Proměňuje zapomenutou, znečištěnou a téměř mrtvou půdu ve zlaté
moře. Účinky má velice podobné jako náš celík zlatobýl, možná ještě více působí na psychické problémy spojené s nedostatečností ledvin (strach,
vztahy kvůli strachu nenaplněné či rozbité, i ledvinové nemoci způsobené nedostatky ve vztazích). Kvete na konci léta nádhernými zlatými
kaskádami.
Když jsou k dispozici oba druhy zlatobýlu a je potřeba ho déle popíjet kvůli oslabeným ledvinám, je dobré je po pár týdnech střídat, aby si tělo
nezvyklo a neztratily účinnost (pokud ne, je lépe dělat po třech týdnech přestávku).
Občas se někde objevují varování, že zlatobýl může způsobit potíže s játry, ale podle všeho je to zapříčiněné záměnami celíku se starčkem
přímětníkem (jsou si dost podobné, starček také roste v lesích a je mnohem častější; kdo si není opravdu jistý, ať ho nesbírá a najde si radši zlatobýl
kanadský). Takže bych se nic nebála, v případě potíží s ledvinami lze popíjet i velké množství čaje. Přes noc výluh zastudena, anebo spařit lžičku
kvetoucí nati v hrnku vody. A také se radovat z krásy zlatých květů.

Zlatobýl obecný (Solidago virgaurea)



I v letošním roce spolek hospodařil s přebytkem příjmů a výdajů, a to
ve výši 12 641 Kč. Většinu příjmů tvořily členské příspěvky a dary,
zbylou část tvořil příjem z předvánočního prodeje sirupů a bylinných
směsí. Na straně výdajů jsme nejvíce investovali do bylinných zahrad.
Téměř polovinu výdajů tvořily výdaje na provoz spolku (administrativa,
pojištění nemovitostí, daně, poplatky atp.). Bližší údaje o majetku
spolku a jeho hospodaření může poskytnout účetní závěrka za loňský
rok založená ve Sbírce listin spolkového rejstříku (www.justice.cz).

Hospodaření spolku v roce 2018
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Děkujeme všem dobrovolníkům a podporovatelům Zlatobýlu, v tomto roce pak  
o to víc těm, kteří s námi běhali, procházeli se a tlačili kočár v rámci splnění
podmínek aplikace Pomáhej pohybem nadace ČEZ. Díky jejímu daru ve výši

50.000 Kč jsme zase o krok blíž realizaci stavby Sušárny bylin, která započne
na jaře roku 2019.

Děkujeme!


