ALENA KOPŘIVA CHADOVÁ · PORTFOLIO · DAPD

ÚVOD
MgA. Alena Kopřiva Chadová
Narozena r. 1981 v Praze.
Vzdělání: grafický design (UJEP v Ústí nad Labem, Fakulta umění a designu, ateliér Grafický design I).
Pocházím z rodinného hospodářství a své výtvarné vzdělání jsem rozšířila o permakulturní design,
ve kterém spatřuji smysl svého dalšího života a tvoření.
Proč se ucházím o DAPD?
Získání DAPD pro mě znamená potvrzení mých schopností aplikovat permakulturu v praxi, a tím
zvýšení mé důvěryhodnosti a kompetence v očích klientů. K posouzení předkládám 10 svých projektů
vytvořených v permakulturním duchu.
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ABSOLVOVANÉ VZDĚLÁNÍ A KURZY
2019  Pozoruj a jednej – školení pro pedagogy a lektory, projekt iniciativy Children in Permaculture
2018  Dragon Dreaming, Veselice, Permafarma Jagava (Ulrike Reimann)
2018  Kurz pokročilého permakulturního designu (Denisa Tomášková)
2017  Sociocracy, Praha (Rakesh „Rootsman Rak“ Bhambri)
2016  Teachers Training of Permaculture, Praha (George Sobol)
2016  Zakládáme potravinovou komunitu (Jan Valeška)
2014  Úplný kurz permakulturního designu (Alena a Milan Suchánkovi)
2014  Aplikace permakultury na vlastní život (Jan Froněk, Eva Hauserová)
2014  Semínkový kurz (Marek Kvapil)
2013  Design permakulturní zahrady (Marek Kvapil)
2017  Fakulta umění a designu UJEP v Ústí nad Labem, MgA.

CERTIFIKACE
2019  Projekt s permakulturními prvky (DLK v Hájence, spoluúčast)
2018  Projekt s permakulturními prvky (Bohumila zahrada)
2015  Ukázková přírodní zahrada (vlastní zahrada v Uhříněvsi)
2014  Ukázkový permakulturní projekt (vlastní dům a zahrada v Uhříněvsi)
Absolvované vzdělání a kurzy · Certifikace | ÚVOD | 4

PERMAKULTURNÍ PRAXE
Permakultuře se aktivně a intenzivně věnuji od r. 2012, kdy jsem se o tomto pojmu dozvěděla
a seznala, že je to cesta, po které se můj život ubírá.
Kurz PDC jsem absolvovala v r. 2014 u manželů Suchánkových a poté mnohé další kurzy
s permakulturní tematikou u českých i zahraničních lektorů.
Od r. 2012 soustavně pracuji na uvádění permakulturní teorie v praxi, jak v životě mém
a mé rodiny, tak s přesahem do komunity přátel a směrem k veřejnosti. Několik mých projektů
bylo certifikováno Permakulturou (CS) jako Ukázkový permakulturní projekt nebo Projekt
s permakulturními prvky.
Od r. 2015 koordinuji komunitní zahradu, která je od základů stavěná na principech permakultury.
Pomáhám klientům se zakládáním permakulturních zahrad nebo přeměnou okrasných
zahrad na jedlé a produktivní. V rámci svých samostatných aktivit nebo ve spolupráci s různými
organizacemi lektoruji nebo zajišťuji četné vzdělávací akce s permakulturní tematikou.
Pracuji jako průvodce v Dětském lesním klubu V Hájence (D. Počernice). Se skupinou mladších
školáků (5–8 let) se jedenkrát týdně v rámci „projektových dnů“ věnujeme mj. školní zahradě (CIP).
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DALŠÍ PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI · ČLENSTVÍ
Permakultura (CS), z. s.
Členem spolku v letech 2015–17, v r. 2016 člen rady spolku a obchodník e-shopu
sOOva, vzdělávací spolek
Zakládajícím členem (2016), 2016–2019 člen rady a místopředseda spolku
Gengel, o.p.s.
Uchovatel osiva od r. 2014
PraLETS
Lokální měnový systém pro Prahu, průvodce od r. 2015 (informování a zařazování nových členů)

PUBLIKACE
od 2015  autorka článků s permakulturní tematikou v Kolovratském zpravodaji
2015  Teplo domova, Permakultura (CS)
2015  Pravý domácí časopis, autorka článku: Eva Hauserová
Další pracovní zkušenosti · Členství · Publikace | ÚVOD | 6
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10. Osvěta

1. KOPŘIVA & KOPŘIVA – Ukázkový permakulturní projekt
Vlastní RD se zahradou v Praze-Uhříněvsi, 800 m2. Certifikace Ukázkový permakulturní projekt
(2014), Ukázková přírodní zahrada (2016). www.koprivakopriva.cz
Dům: V letech 2011–2012 rekonstrukce rodinné vilky ze 30. let za použití přírodních materiálů
a postupů (slaměná střešní izolace, hliněné omítky, tadelakt, dřevěné podlahy a nábytek, TUV, krbová
kamna…). Architekt projektu: akad. arch. Oldřich Hozman. Dům obýváme s mužem od r. 2002.
Zahrada: Od r. 2012 jsme začali zahradu s dožívajícími stromy a trávníkem přetvářet na jedlou, ve které
je během celého roku co sklízet. Pěstujeme a semenaříme i staré odrůdy zeleniny, sázíme staré odrůdy
ovocných stromů a raritní dřeviny s jedlými plody, chováme drůbež a zahradu sdílíme s přáteli.
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2. SEMÍNKOVNA V PRAZE-KOLOVRATECH
Semínkovnu v kolovratské Knihovně s infocentrem jsem založila na podzim r. 2015, po dohodě
s vedoucí infocentra, Blankou Oujezdskou. Provoz Semínkovny jsem zahájila přednáškou
o semenaření domácích plodin. Semínka jsou roztříděná ve dřevěné skříňce se šuplíky, která je
doplněna o prezenční tematickou knihovničku a informační letáky. Během let proběhlo několik
setkání a besed u Semínkovny, lidé ji používají a semínka vracejí. Dvakrát ročně Semínkovnu
reviduji a doplňuji osivem ze své zahrady, případně přebytky z komunitní zahrady.
Půjčování semínek je bezplatné a informace o pravidlech zapůjčování a semenaření nejběžnějších
plodin jsou uvedené také na webu MČ Praha-Kolovraty. Jako další komunikační kanály k prezentaci
Semínkovny používám Kolovratský zpravodaj a měsíčník a elektronická média (web, FB).
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3. BOHUMILA ZAHRADA – komunitní zahrada v Kolovratech
Bohumila zahrada vznikla v r. 2015 z iniciativy mé a ve spolupráci s dalšími zájemci na pozemku
kolovratského rodáka, pana Bohumila Stárka, jehož jméno nese. Od začátku je budována
na principech permakultury a v r. 2018 obdržela od organizace Permakultura (CS) certifikaci
Projekt s permakulturními prvky. V letech 2016–2019 fungovala komunitní zahrada pod záštitou
vzdělávacího spolku sOOva, jehož jsem spoluzakladatelkou. Projekt je spolufinancován z rozpočtu
MČ Praha-Kolovraty.
Za velký úspěch považuji to, že po celou dobu existence komunitní zahrady je účast pro členy
dobrovolná a bezplatná, lidé sdílí prostor zahrady i úrodu a že dokážeme fungovat na principu
sociokracie. Bonusem nad všechna původní očekávání je vznik lesního klubu a venkovní učebny.
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4. ZAHRADA ZŠ KOLOVRATY
Pro ZŠ Kolovraty jsem v r. 2017 vypracovala studii k úpravě části školního pozemku u nových
pavilonů pro 1. a 2. třídu. Ředitelka školy zde plánovala vybudovat venkovní multimediální
učebnu vhodnou pro celoroční využití (jurtu) a výukovou zahradu pro žáky.
Inspirací pro tento projekt byla nabízená spolupráce se vzdělávacím spolkem sOOva a Bohumila
zahradou, která má ale pro žáky ZŠ časově náročnější dostupnost a školní pozemek byl nevyužitý.
Projekt koresponduje s celkovou koncepcí školy v oblasti ekologické výchovy a napomáhá
při výuce přírodovědy, prvouky, komunikačních dovedností, pracovních činností a školní družiny.
Studie byla součástí žádosti o dotaci. Projekt škola zrealizovala ve školním roce 2018/2019.
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5. DĚTSKÝ LESNÍ KLUB V HÁJENCE
Dětský lesní klub v Hájence je lesní školka a škola v Xaverovském háji (Praha-Dolní Počernice).
Poskytuje předškolní vzdělávání i možnost setkávání školních dětí v lesní komunitní škole pro školáky
zapsané v domácím vzdělávání. Většina aktivit se odehrává venku v přírodě, a to za každého počasí.
V r. 2019 získala Hájenka certifikaci Projekt s permakulturními prvky.
DLK v Hájence navštěvují naše děti od r. 2018 a od září 2019 zde vedu jedenkrát týdně Projektové
dny, kdy se s třídou mladších školáků (12 dětí ve věku 5–8 let) věnuji péči o zahradu a dalším
praktickým činnostem v návaznosti na roční období, svátky, výuková témata a zájmy dětí. Někdy
s námi spolupracuje i třída starších školáků (8–12 let) pod vedením zahradní architektky Zuzany
Rejzkové. Inspirací jsou mi zkušenosti získané v oblasti permakultury (absolvované kurzy Teachers
Training of Permaculture, Sociocracy, Dragon Dreaming) a zejména projekt Children in Permaculture.
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6. POLNÍ CHALLENGE V KOLOVRATECH
K vážnému záměru vnést ekologii, ideálně i permakulturu na rodinná pole v Kolovratech jsme
se vzájemně vyhecovali se sousedem Bohumila zahrady, Petrem Čápem v r. 2016. Obě rodiny mají
v Kolovratech dohromady 8 ha polí, o které pečovala místní zemědělská firma konvenčním způsobem.
Ve spolupráci s Permakulturou (CS) jsme odstartovali přípravné období, kdy probíhalo permakulturní
vzdělávání zájemců o tuto tematiku. Bylo dostatek příležitostí i času absolvovat kurzy IPC a PDC
a následně jsme na Bohumila zahradě pořádali Kurz pokročilého permakulturního designu, který
lektorovala Denisa Tomášková, a výstupem byl permakulturní design pro dvě z těchto polí. Plány
se z různých důvodů (zatím) zrealizovat nepodařilo, ale absolvovala jsem několik jednání s blízkými
zemědělci a jeden z nich byl ochoten se o tato pole starat ekologicky. Nakonec mi původní zemědělec
nabídl, že v naší oblasti bude preferovat ekologicky šetrné postupy (půdní blok o rozloze 22 ha).
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7. ZAHRADA RD BŘEZOVÁ
Pro klienty na Berounsku jsem v r. 2018 vypracovala studii permakulturní zahrady, která by měla
rodinu z velké části i živit. Projekt vznikal „na zelené louce“, kde byla plánovaná dřevostavba
a klienti chtěli mít o uspořádání celého pozemku jasno ještě před zahájením příprav na stavbu.
Na pozemku o rozloze 4500 m2 je kromě domu a jeho bezprostředního okolí postupně budován
ovocný a tvrdý sad, živé ploty z ovocných keřů, velký centrální záhon a zázemí pro ovce a drůbež.
Přibližně třetina pozemku bude sloužit i jako prostor pro rekreaci přátel a klientů. Do rodinného
rozpočtu bude přispívat pronájem dvou chatek v zadní části zahrady. V blízkosti pozemku je
mnoho turisticky atraktivních lokalit (hrady Žebrák a Točník, Údolí ticha aj.).
Projekt domu vypracovala stavební firma, ze sítí je na pozemek přivedena pouze elektřina.
Zdrojem pitné vody je vlastní studniční vrt a odpad z domu bude řešen kořenovou čističkou.
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8. ZAHRADA RD ZVÁNOVICE, DEŠŤOVÁ ZAHRÁDKA
Klienti ze Zvánovic na Říčansku mě oslovili s dotazem, zda bych jim pomohla s upřesněním
a s realizací návrhu zahrady, který měli vypracovaný od manželky architekta své novostavby.
Autorka návrhu již nemohla pro zaneprázdnění na projektu zahrady dále pokračovat. Klienti hledali
zkušeného průvodce, který by jim s realizací pomáhal i několik let, veškeré zahradní práce dělají
svépomocí. Součástí projektu byl i svod dešťové vody do záhonu typu „dešťová zahrádka“.
Původní návrh jsem upravila a konkretizovala (plán výsadby konkrétních druhů a odrůd dřevin),
doplnila rozpisem potřebných prací a jejich následnosti. Rozpracovala jsem podrobně i návrh dešťové
zahrádky. Pozemek jsem navštěvovala několikrát ročně od r. 2017 a společně s majiteli domu jsme návrh
prostupně realizovali. Nyní je již zahrada v hrubých rysech vybudována a majitelé o ni zvládají pečovat.
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9. EKOLOGICKÉ A ETICKÉ ZDROJE
Zdroje, ve kterých není naše rodina soběstačná, se snažíme opatřovat s co nejmenší ekologickou
stopou. Velké míry soběstačnosti dosahujeme v pěstované zelenině, ovoci a osivu. Bio zeleninu pro
doplnění našich potřeb jsem v r. 2017 objednávala hromadně ve spolupráci s obchodem mých rodičů
(Potraviny Na Viničkách, Praha-Kolovraty). Od r. 2018 jsme se stali členy KPZ Říčany, která distribuuje
produkty Biofarmy Olešná. Další ekologické produkty objednáváme hromadně a velkoobjemově
ve spolupráci s našimi přáteli z kolovratské komunity. Doma provozujeme sdílený samoobslužný
špajz s těmito produkty. Elektřinu z výhradně obnovitelných zdrojů nakupujeme u české firmy.
Oblečení pořizujeme obvykle „z druhé ruky“, účastníme se výměnných burz. V PraLETSu funguji jako
průvodce od jeho počátků (2015), informuji a zařazuji nové členy. Životní styl naší rodiny je co možno
ekologický, etický, finančně nenáročný a přesto, nebo spíše proto se nám žije spokojeně.

Místní	
  výměnný	
  systém	
  pro	
  Prahu	
  

Uhříněves	
  listopad	
  2015	
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Ing.	
  Iveta	
  Šugárková,	
  Alena	
  Kopřiva	
  Chadová	
  

10. OSVĚTA
Znalosti a dovednosti nabyté na permakulturních (i dalších) kurzech, workshopech, exkurzích
i v praxi sdílím se všemi, kdo o ně mají zájem. Od r. 2015 koordinuji komunitní zahradu.
Od r. 2016 přispívám články s permakulturní tematikou do Kolovratského zpravodaje. V rámci
vlastní činnosti nebo ve spolupráci s dalšími organizacemi lektoruji nebo zajišťuji kurzy a workshopy
zaměřené na permakulturu, zahradu, komunity a semenaření plodin. Spolulektorovala jsem také
kurzy IPC a PDC. Provázím zájemce po permakulturních projektech v rámci Víkendu otevřených
zahrad, Dne otevřených vrátek na permakulturních projektech nebo individuálně. Ve spolupráci
s Permakulturou (CS) se zúčastňuji certifikací permakulturních projektů a některé z těchto projektů
také prezentuji při různých příležitostech (konference, kurzy). Konzultuji zahrady klientům atd.
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PODĚKOVÁNÍ · PERSPEKTIVA
PODĚKOVÁNÍ
Ráda bych poděkovala svému muži, Honzovi Kopřivovi i celé své rodině za důvěru i za trpělivost,
se kterou snáší mé permakulturní pokusničení. Děkuji svým učitelům a souputníkům – zejména
z Permakultury (CS) za cenné informace, za inspiraci a podporu. Děkuji také všem spřízněným
duším, díky nimž je na mé cestě plno života a legrace, i těm, kdo mě upozorní na problém.
PERSPEKTIVA
Do budoucna jsou mými prioritami: péče o vlastní rodinu a rodinné pozemky, koordinování Bohumila
zahrady, lektorování v DLK V Hájence, zpracovávání permakulturních projektů pro klienty a lektorování.
To vše s ohledem na dlouhodobou udržitelnost řešení, jeho smysluplnost a přínos pro společnost.
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1. KOPŘIVA A KOPŘIVA – Ukázkový permakulturní projekt
LOKALITA
K Podchodu 621/11, Praha-Uhříněves. RD manželů Kopřivových se zahradou,
rozloha pozemku: 800 m2, rovina.
„Permakulturně řešená zahrada u městského rodinného domu, zajímavá rekonstrukce stavby s pomocí slámy a hliněných omítek.
Tento projekt bude cennou inspirací pro každého, kdo řeší v permakulturním duchu
městskou zahrádku u rodinného domku, a také soužití několika generací, kde je třeba
respektovat požadavky malých dětí, a také zachovat určitou úpravnost a úhlednost
pozemku, a přitom aplikovat prakticky všechny obvyklé permakulturní postupy.
Poblíž obytného domu jsou plochy pro hry dětí, stranou po okrajích a v zadní části pozemku najdeme polykultury zeleniny, trvalek a drobného ovoce. Zahrada má
vzrostlé ovocné stromy, divočinu s útočištěm pro ježky, chov kachen indických běžců, využívá se mulčování i treláže. Průběžně jsou vysazovány tradiční či „staré“ odrůdy i méně běžné ovocné dřeviny. Paní domu se věnuje také semenaření, mj. ve spolupráci s Gengel o. p. s.
V horním patře vilky ze 30. let jsou využity izolace ze slámy a hliněné omítky
a konstrukce z přírodního dřeva, výsledkem je neobyčejně krásný a přitom nevtíravý
a přirozeně působící interiér, jehož autorem je architekt Oldřich Hozman.“
Autor textu (součást certifikace): Eva Hauserová, 2014

NAŠE VÝCHOZÍ SITUACE
Jako novomanželé sotva odrostlí fakultním škamnám jsme obdrželi rodinné dědictví – příměstskou vilku ze 30. let zralou na kompletní rekonstrukci. Střešní krytina se průběžně loučila, některá okna nešla otevřít, jiná nešla zavřít, na půdu skrz
volně ložené tašky zavívalo i 5 cm sněhu, při opravě prasklé trubky vytáhl instalatér ze zdi olověnou, polovina stěn v horním patře plesnivěla, v létě bylo v bytě vedro, v zimě zima, ve sklepě se mokrem odlupovaly omítky. S „vylepšením“ dispozice z 50. let jsme věděli, že se nesžijeme.
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Maminka nezřídka pronesla: „Tak ti, holka, nevim, jestli jsem se ti spíš nepomstila“. Můj muž (programátor) se stěhoval z paneláku, já (grafik) z vesnického
hospodářství. O vlastnoruční práci na stavbě nemohlo být řeči – můj křehký elektronický muž raději vydělával, co to dalo, a já jsem se začátkem stavby otěhotněla rovnou dvojmo.
Stávající sítě: voda, kanalizace, elektřina, plyn. Na pozemku je 16m kopaná
studna s užitkovou vodou, dále již nevyužívaná jímka napojená na trativod.

VIZE NAŠEHO NOVÉHO DOMOVA
Dobrali jsme se k následujícímu obrazu: co možná nejvíce přírodních, skutečných,
přirozených materiálů, pocitově jako na letním bytě nebo na dovolené, prozáření
sluncem, kvalita, jednoduchost, smysluplné řešení prostoru, teplo domova.
Feng-shui? Organická architektura? A také kdyby nízkonákladovost? Být naivní je někdy důležité. Kromě posledního požadavku se nám to ale docela vyplnilo.

PRŮBĚH REKONSTRUKCE
Chtěli jsme bydlet co nevidět, tak jsme se obrátili na „jistotu“, kterou pro nás
po internetové rešerši představoval architekt Oldřich Hozman se svým Studiem
ARC. Tehdy měl takové milé webové stránky s ukázkami asi tří projektů, tak jsme si
řekli – on to cítí podobně, ale v Čechách se takových staveb asi moc
nepostaví, tak ho podpoříme, „dáme
mu šanci“. Jak říkám, někdy je třeba
být naivní. Až později jsme zjistili, co
je tento Der Architekt za zvíře. Nicméně nás vzal na milost a nějak jsme
se vyladili.
Upozorňuji, že stavitelé či architekti se zaměřením na přírodní stavitelství (kdy to není dřevěná hranatá novostavba) byli v r. 2010 v Čechách povětšinou ještě v dupačkách.

Anebo už dávno na věčnosti. Pracovní parta se u nás sestávala z valné většiny
z našich vrstevníků (tj. kolem 30 let) s tím, že se dle slov stavbyvedoucího u nás
sešla elita přírodního stavitelství. Pojem „permakultura“ jsem zaslechla poprvé
po dokončení stavby a první konference na téma „permakulturní dům“ se konala
v r. 2017 v Praze při křtu stejnojmenné útlé brožurky.
Jediná blízká firma, která by naši rekonstrukci technologicky zvládla udělat
„na klíč“ se do spolupráce nehrnula kvůli složité střeše. Sestavili jsme tedy porůznu sehnaný tým řemeslníků, z nichž se iniciativní a zkušený Pavel Písek ustanovil stavbyvedoucím. Hrubá stavba pod jeho taktovkou klapala báječně. Po předání
žezla se dokončoval interiér, což celkem pochopitelně probíhalo poměrně zdlouhavě. Nicméně v tu dobu jsme bydleli jinde a byli zcela vděčni, když nás naše dvě
kničící zavinovačky nechali občas trochu vyspat.

ČÍSLA
Přípravy na stavbu trvaly asi 2 roky (hledání architekta a řemeslníků, projekt, stavební řízení, sehnání balíků slámy do střechy – rok předem). Rekonstrukci odhadli řemeslníci na 0,5 roku a trvala 1,5 roku. Cena – raději jsme ji zapomněli. Ale
pro představu – kompletně jsme zrekonstruovali horní byt a z půdy nechali udělat
vestavbu (obytné podkroví), z tohoto prostoru zbyly jen obvodové zdi (na cihly)
a krov, i podlahy se dělaly znovu. Dispozičně je to nyní asi 7 místností, byť místy
se skoseným stropem. Hodnota dvou menších bytů, které jsme rekonstrukci domu
obětovali…je snad celkem adekvátní. Plus naše úspory a půjčka od rodiny, kterou
máme v současnosti již splacenou. Celková investice do rekonstrukce i se základním vybavením bytu byla dvojí kalkulací odhadnutá na cca 3 miliony a s jistotou
nepřesáhla 4 miliony.

BYDLÍME! CO DÁL?
Máme zrekonstruovaný dům, zahradu, dvě děti, splácíme půjčku… A jsme v novém místě „naplavenina“. A sousedi široko daleko nedůvěřivě odpovídají na pozdrav, jelikož se ještě nedávno po ulici proháněla sláma a banda dredatých chlapisek meditovala po zahradě („To nebyla jóga, Alenko, to bylo něco ještě horšího!“).
1. Kopřiva & Kopřiva – Ukázkový permakulturní projekt | PREZENTACE PROJEKTŮ | 22

Co smysluplného můžeme v téhle situaci dělat? Muž to měl celkem jasné – kromě výpomoci s dětmi vydělávat a vydělávat, abychom co nejdřív půjčku splatili. Na mě tedy zbylo – neutrácet a neutrácet. A tak jsme se konečně prokousali
k permakultuře. Teda – vědět to dřív!!! Ale nelitujeme. Myslím, že permakultura
(ač skvělý koncept) není nic nového pod sluncem a že jsme ji pod kůží měli celou
dobu. Jen jsme objevili pojem a měli obrovskou radost z toho, že se této naší (či
minimálně mé) bytostně cítěné potřebě skutečného života někdo na světě věnuje
tak komplexně a systematicky.

ZAHRADA
Pro začátek a pro první dva roky s dětmi přišla na řadu zahrada. Požadavky: občerstvení a zdravé jídlo pro děti (a nás), nízkoúdržbovost, lehké práce. Podařilo se.
Zařadili jsme do jídelníčku i zahradní jedlé plevele. Chutná. Po absolvování permakulturních kurzů a aplikaci poznatků na pozemku (v čase, kterého moc není, s využitím sil, kterých se moc nedostává, a s minimálními náklady) jsme obdrželi certifikaci Ukázkový permakulturní projekt. Jako první v Praze.

CHARAKTER ZAHRADY
Rodinná jedlá zahrada dávající úrodu po celý rok.
Staré a raritní odrůdy ovocných dřevin, uchovávání starých odrůd plodin.
Nižší nároky na údržbu. Permakulturně a esteticky.
Zahradu zakládala moje prababička ve 30. letech s pomocí zahradního architekta (návrh byl realizován z části). Zahrada byla téměř výhradně užitková, z moře
záhonů vyčnívalo na 50 ovocných zákrsků, 50 rybízů a téměř bez ustání i prababiččino široširé pozadí. Dobře si na ni pamatuji, třeba jak semenařila rajčata,
měla – jak se říká – „zelené ruce“. Rovněž množila květiny a v Uhříněvsi založila spolek skalničkářů.
Když jsme s mužem převzali péči o pozemek (a její dvě dcery), dožívalo zde pár
nemocných stromů a z trávníku jen ojediněle vyčnívaly vzpomínky na lepší časy.
Několik návrhů na zvelebení zahrady a na její propojení s domem jsem vypracovala pod vedením permakulturních lektorů (Marek Kvapil), či při permakultur23 | PREZENTACE PROJEKTŮ | 1. Kopřiva & Kopřiva – Ukázkový permakulturní projekt

ním setkání „5P“. Pozemek mám překreslený v poměru 1:100, zaneseno kdeco, ale
ve výsledku řeším detaily spíš intuitivně na místě s tím, jak se mění schopnosti
dětí, jak přibývá drůbeže a na kterých místech zahrady se ty které druhy porostu
osvědčí. A dle svých fyzických a časových možností.

POZEMEK A JEHO ROZVRŽENÍ
Útlý pozemek o rozloze cca 800 m2 je zcela plochý a nachází se ve čtvrti zvané „Jezera“ podle toho, že se zde dříve nacházely mokřiny. Blíž k ulici je postaven dům
s dvorkem a předzahrádkou, za domem (severozápadně) je zahrada.

ZÓNY
Využíváme zónu 1 (denně užívané okolí domu s kuchyňskou zahrádkou), zónu 2
(záhonky, skleník, domácí zvířata), zónu 3 (větší stromy, nenáročné plodiny a rostliny na semínka, sazenice) a zónu 5 (divočina).

VODA NA POZEMKU
Povrchová voda je z dřívějších příkopů svedena do podzemních trubek a drenáží.
Dešťovou vodu zachytáváme do nadzemních nádrží a využíváme při zalévání, pro
zvířata nebo jako venkovní užitkovou. Zavlažujeme s ní samospádem i skleník (povrchová kapková závlaha i podzemní rozvod). Její případný nadbytek řešíme zásakem na pozemku.
Naše studniční voda bohužel není vhodná k pití. Využíváme ji pro střídmé zalévání záhonů, nebo jako venkovní užitkovou.
Šedá voda (kuchyň, koupelna) i žlutá a černá voda (wc) odchází do kanalizace.
Zde jsme z důvodu stávajících funkčních sítí a charakteru domu toto řešení ponechali.

PŮDA NA POZEMKU
Půda je těžká, výrazně jílovitá, svého času bývala v Uhříněvsi cihelna. Slovy mé
prababičky, první zvelebitelky místa: „To není půda, to jsou škubánky“. Vytváření
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kvalitní půdy je u nás tedy na pořadu dne. Nemaje tolik času a fyzických sil, zato
maje permakulturní průpravu, přistoupila jsem k tvorbě půdy ve stylu „malá a pomalá řešení“.
Typický kompost u nás nenajdete. Využíváme mulčování (nastýlání prosušené
posekané trávy a uschlých natí do záhonů, pod keře a stromky). Dále máme dva
kompostovací záhony, kam průběžně odkládáme kuchyňský odpad (pod slámu)
a pěstujeme zde cukety, dýně nebo brambory. Na tyto kompostovací záhony mají
přes zimu přístup slepice, které zde odvedou svůj kus práce.
Dodávání živin do půdy provádí rovněž volně pobíhající drůbež – přes zimu má
přístup na většinu zahrady, v sezóně jsou slepice v menším výběhu a kachny se pohybují jen mimo čerstvě oseté záhony, aby je nezdupaly. Jednou za čas dovezeme
vyzrálý koňský kompost (v čerstvém bývá příliš mnoho semen).

ZDROJE A KOLOBĚHY
Co nejvíce zdrojů pro zahradu se snažíme zajistit si na pozemku (půda, osivo, sazenice, voda, mulč aj.).
Veškerý „odpad“ se snažíme využít jako další zdroj, přičemž to ale neznamená,
že hromadíme kdejaké harampádí. I čistý prostor je vítaná kvalita. V první řadě
tedy „odpad“ nepořizujeme (zbytečné obaly a zbytné věci). Když není vyhnutí, odpad třídíme (plast, kov, sklo…). Papír využíváme na podpal nebo nepotištěné kartony na mulčování. Hnědou popelnici na bio-odpad u nás nenajdete.
Koloběh zahradního odpadu: Trávu a zbytky rostlin využíváme na mulčování
nebo do kompostovacích záhonů. Ořezané větve necháváme proschnout na hromadách (přes zimu se třeba zabydlí ježek či jiná zvířata). Uschlé větve spálíme
na ohni při grilování nebo v kamnech. Podestýlku od zvířat kompostujeme.

DŘEVINY OVOCNÉ A JINÉ
Pěstujeme a průběžně dosazujeme staré odrůdy ovocných stromů a keřů, občas
zařadíme i nějakou raritu, třeba pro zajímavé vlastnosti nebo z důvodu dozrávání
v určitém ročním období. Můžeme dodat rouby.
Z ovocných stromů u nás rostou: jabloně (Řehtáč soudkovitý, Jadernička moravská, Malinové holovouské, Rubín, letní červené), hrušně (Červencová, Boscova lah25 | PREZENTACE PROJEKTŮ | 1. Kopřiva & Kopřiva – Ukázkový permakulturní projekt

vice), třešeň Karešova, Althánova renkloda, muďoul trojlaločný (paw-paw), jeřáb
velkoplodý moravský, hloh velkoplodý, mišpule německá, kdouloň.
Z ovocných keřů pěstujeme: kdoulovec, arónii, rybízy, zimolez kamčatský, rakytník, muchovník, mandloň, hlošinu okoličnatou a z popínavých ovocných dřevin minikiwi a klanoprašku čínskou.

romysl, tymián, mateřídouška, saturejka, aloe pravá, fenykl, sléz maurský, proskurník a různé pažitky.

OBILOVINY
Pěstujeme a semenaříme pohanku (Tatarka), čirok metlový (Tatar), bílý mák, amarant.

SEMENAŘENÍ
Ve spolupráci s organizací Gengel, o.p.s a její sítí uchovatelů (www.gengel.
cz) nabízíme ekologicky vypěstované osivo starých odrůd zeleniny a také sazenice těchto rostlin a dalších raritních druhů. Přebytky osiva nabízíme také prostřednictvím kolovratské Semínkovny, kterou jsem založila v r. 2015, nebo je využíváme
na komunitní zahradě v Kolovratech.

JEDLÝ PLEVEL
Jedna z nejmilovanějších, protože k opatření také nejméně náročných „zelenin“
jsou různé druhy jedlých plevelů a divokých bylin. Skvěle například chutnají ptačinec, bršlice nebo i mladé listy lípy. Kopřiva – samozřejmě!!! Tyto divoké byliny
často obsahují více minerálů a stopových prvků než zahradní zelenina (o supermarketové nemluvě).

ZELENINA
Pěstujeme a semenaříme velké množství zeleniny. S oblibou zařazuji vytrvalou zeleninu (sevlák cukrový, topinambury, některé cibule a česneky) nebo takovou, která se sama snadno vysemeňuje (kozlíček polníček, saláty, hořčice, lebeda zahradní,
mangold, brutnák). Zvláštní pozornost věnujeme rajčatům (divoké červené, Pražské dlouhé červené a žluté, Dívčí prs, Babiččin miláček, Cipollino, Latah, Krásnaja
šešulka aj.), fazolím (Kafe, Willman fialový lusk, Černá želva, Cukrová perla, Jinjang, Chomoutovská ledvinka, Čelověk, Kravky, Bobky aj.) a hrachu (Hejzlarová).
Z raritní zeleniny u nás roste například kozí brada fialová, tromín objímavý (Šárka)
a světelný kořen.
Dýně, cukety, patizony či lilky pěstujeme, ale nesemenaříme. Z brambor uchováváme staré odrůdy Pink Fir Apple (Anglie) a Modřáky (ČR). Topinamburů máme
4 druhy.

ZVÍŘATA
Zvířata chováme pro užitek (slepice – česká zlatá kropenka, křepelky) a dětem pro
potěšení (morčata, kocour). Kachny indické běžce jsme chovali 5 let, odchovávali
jsme i mláďata ale v r. 2019 jsme s chovem skončili.
Výnos ze zvířat máme následující: vejce, hnojivo, vyzobání červíků pod jabloněmi, čechrání kompostu, likvidace kuchyňských zbytků, redukce trávy, oživení zahrady, estetický zážitek, živá učebnice. A 2 x 5 minut denně příjemné procházky zahradou. Za tu trochu dešťové vody, krmiva, steliva a skromného přístřeší to stojí.
Slepicím jsme v r. 2019 postavili vlastnoručně dřevěný kurník se zázemím, zavírání je automatické na solární pohon. Všechna chovaná zvířata se bez nás obejdou, když jsme na víkend pryč, případně na ně dohlídnou přátelé.

BYLINKY

MÍSTO PRO ČLOVĚKA

Pěstujeme jak kuchyňské, tak léčivé bylinky v hojném množství, např. měsíček lékařský, kozlík lékařský, šalvěj lékařská a luční, třezalka tečkovaná, meduňka, máty,
yzop lékařský, levandule česká pravá, rozmarýna, kamejka lékařská, jablečník, dob-

V neposledním – skutečně neposledním – místě je zahrada prostor pro člověka.
Jsou to prvky přírody, které jsme si přiblížili k domovu, protože mají pro nás velký
užitek. Je to inspirativní, životem prodchnutý prostor pro bezstarostné spočinutí
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s vědomím určitého zabezpečení, skutečné lůno přírody. Je to palác ducha i dobře uložená investice.
Zahradu sdílíme se svými přáteli. V domě bydlí v nájmu ještě jedna rodina s dětmi a další spřízněné rodiny ze sousedství mají od našeho domu klíče a chodí samostatně na zahradu relaxovat, pečovat o propůjčený záhon nebo doplňovat zásoby do sdíleného špajzu s bio surovinami (bezobal).

APLIKACE PERMAKULTURNÍCH PRINCIPŮ A ETIKY V PROJETKU
Vlastní životní styl, náš dům a zahradu považuji za bezpečné prostředí, ve kterém
mohu testovat nabyté poznatky a učit se z případných slepých uliček. Otestované
postupy sdílím dál nejrůznějšími cestami, podle toho, jestli je to v konkrétní situaci právě vhodné a užitečné. Znám permakulturní etiku a principy a snažím se je
aplikovat, pokud je to možné:
Kreativita a reakce na změnu
· Postupná rekvalifikace z profese grafického designéra na permakulturního designéra
· Plánování rekonstrukce domu, po narození dvojčat adaptace na matku, hospodyni atd.
· Převzetí zahrady do péče, postupné zavedení permakulturních principů, pořádání „5P“.
· Změna téměř veškerého navyklého chování, které jsem praktikovala do rekonstrukce domu.
Pozorování a vzájemné působení, pozornost
Po nastěhování do domu v Uhříněvsi jsem pozorovala dům i zahradu a postupně
si přiznala, že mě toto prostředí mění a budu zde hrát roli nástroje pro určitou
změnu. I můj muž mnoho ze svého dosavadního života změnil a věřím, že z vlastního rozhodnutí.
Zachycení a uchování energie
Tyto principy jsme řešili u energetických vstupů na pozemek (voda, plyn, elektřina,
hnojivo, finance, práce aj.) a také ve vztahu ke klimatu a počasí (nebývale horká
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a suchá léta, kdy i s minimální zálivkou vysychá 16m studna), využití TUV, uchování osiva, budování komunity přátel, vzdělávání se aj.
Získání výnosu
Po finančně náročné rekonstrukci jsme se zaměřili na to, aby na sebe dům zase
něco vydělal. Začlenění do sítě permakulturních projektů a přírodních zahrad byl
první krok k napojení se na síť potenciálních partnerů a klientů.
Samozřejmě bylo nutné další sebevzdělávání v oblasti permakultury, které vyústilo v další aktivity, místy i výdělečné nebo alespoň přinášející nefinanční hodnotu: projektování permakulturních zahrad klientům, lektorování, založení a koordinování komunitní zahrady a Semínkovny v Kolovratech, spolupráci s Permakulturou (CS) aj.
Výnosem z pozemku je velké množství ekologicky pěstované zeleniny, ovoce
a bylinek, zahrada dává alespoň částečně úrodu po celý rok.
Poté, co zemřela babička i její sestra, s kterými jsme žili v domě asi 10 let, pronajali jsme dolní byt rodině s dětmi ve věku našich dvojčat. Nájemné náleží mé
matce a zčásti se investuje zpět do domu (renovace oken, vybavení bytu).
Samoregulace, přijetí zpětné vazby
Svou činnost týkající se vlastního domu, zahrady a životního stylu regulujeme
ve svém zájmu. Zpětnou vazbu přijímáme od rodiny, přátel, návštěvníků i hodnotitelů projektů – Permakultura (CS), z.s., Přírodní zahrada z.s. I během rekonstrukce bylo mnoho příležitostí probírat se názory různých odborníků, které si i často protiřečily.
Používání obnovitelných zdrojů
Využíváme solární energii (TUV panely), dešťovou vodu jako užitkovou na zahradě, elektrickou energii z výhradně obnovitelných zdrojů od české firmy (Nano
Energies), pěstujeme plodiny a sbíráme semena, nakupujeme dřevo na otop z nedaleké pily, pro podlahy v bytě jsme vybrali prkna ze Šumavy, i když Dánská vycházela levněji.
V domě jsme využili slaměné střešní izolace (balíky sena), hliněné omítky, kaseinové barvy, tadelakt a solnhofenský vápenec na podlahy v koupelně a wc (láme
se přirozeně na dlaždice).
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Minimalizace odpadů
Odpad pečlivě třídíme, snažíme se nakupovat bezobalově, recyklujeme a upcyklujeme.
Design od vzorce k detailu
Přírodní „vzory“ jsme použili v designu zahrady (cesty, tvary záhonů, bylinková spirála atd.) a architekt Oldřich Hozman s nimi pracoval i v návrhu dispozice bytu
(zabývá se organickou architekturou).
Integrace prvků
V designu domu i zahrady jsme integrovali použitelné stávající prvky. Např. na dvoře vydlážděném již rozpadlou dlažbou jsme odtěžili horší dlaždice, vyhoubili vzniklý prostor a vytvořili tak z části dvorku velké pískoviště, které slouží již 8. rokem.
Malá a pomalá řešení
V rodině s malými dvojčaty a omezeným rozpočtem to ani jinak nejde. Dbám
na to, aby moje permakulturní pokusničení neohrožovalo stabilitu rodiny a kvalitu našeho života.
Diverzita
Zejména zahrada dosáhla výrazných změn v biodiverzitě díky výsadbě. Nově zde
roste vyšší množství rostlin. Bohužel ale zaznamenávám (subjektivně), že na zahradě ubylo ptactva, přesto že ptáky stále přikrmujeme i napájíme. Možná je to
chovem slepic a kachen.
Použití okrajů a okrajových efektů
V zahradě využíváme efektu okrajů u tvaru a uspořádání záhonů a rostlin, při práci s dešťovou vodou na pozemku, při využití mikroklimat a u podsadby ovocných
stromů (guild).
V širším kontextu je asi nejvýraznějším efektem okraje tohoto projektu přesah
našich aktivit nad rámec našeho pozemku a kontaktem se sousedy i širokou veřejností díky našim četným permakulturním aktivitám.

29 | PREZENTACE PROJEKTŮ | 1. Kopřiva & Kopřiva – Ukázkový permakulturní projekt

APLIKACE PERMAKULTURNÍHO DESIGNOVÉHO CYKLU
K aplikaci permakulturního designového cyklu dochází v projektu našeho bydlení
intenzivně ze studijních, praktických i osobních důvodů.

Pozorování
Do domu v Uhříněvsi jsme se s mým mužem (tehdy ještě partnerem) nastěhovali
v r. 2003. V té době jsme pomalu přebírali péči o zahradu od mé babičky. Studovali jsme a následně pracovali na plný úvazek, na péči o zahradu tolik času nebylo, ale na její pozorování ano.
Poznatky nabyté permakulturou jsem začala postupně aplikovat od roku 2013.
Po narození dvojčat a rekonstrukci se opět času, finančních prostředků ani fyzických sil zrovna nedostávalo, rozmýšleli jsme tedy pečlivě každý další výdej energie. Inspirací pro pozorování mi byly kurzy absolvované i spolulektorované ve spolupráci s Permakulturou (CS).

Analýza
Projekt domu vypracoval architekt Oldřich Hozman a jeho spolupracovníci na základě rozhovorů s námi.
Zahradu už jsme dotvářeli samostatně a v začátcích uspořádali setkání „5P“,
abychom slyšeli více názorů lidí obeznámených s permakulturou. Komplexní písemnou analýzu vlastního bydlení jsme neprováděli, ale čas od času jsme si s mužem
sedli nad skicováním jednotlivých prvků. Často jsme své plány zrealizovali až s odstupem několika let, kdy jsme se byli jistí svým záměrem a přišla vhodná situace.
Plánů zahrady v měřítu 1:200 jsem si vytvořila několik, poprvé v rámci kurzu
permakulturního designu pod vedením Marka Kvapila. Doplnila jsem i mapu stínu
na pozemku o zimním slunovratu v poledne. Dílčí analýzy jsme si zpracovávali při
rozhodování o dodavatelích elektřiny, vody a plynu.

Design
Finální design zahrady a podoby jednotlivých prvků jsem vypracovala prakticky samostatně, můj muž fungoval jako poradce a dle svých slov i jako hrubá pracovní
síla. Vymýšlel a vyrobil ale různé kurníky, kachníky a křepelníky včetně mobilních
morčecích „traktorů“.
Také se výrazně zasloužil o vybudování skleníku.
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Uskutečnění
Rekonstrukci domu (2012–2013) realizovalo improvizované uskupení jednotlivých
řemeslníků pod vedením stavbyvedoucího Pavla Píska, s jehož prací jsme byli velmi spokojeni co do kvality i zodpovědnosti.
Proměnu zahrady jsme průběžně realizovali svépomocí s občasným využitím
brigádníků, často sehnaných prostřednictvím pražského výměnného obchodu PraLETS a tudíž placených v alternativní měně. Některé odborné práce, např. naroubování stromu, byly realizovány v rámci pořádaného Ovocnářského kurzu.

Hodnocení a doladění
Jednotlivé kroky s odstupem času hodnotíme nebo i přehodnocujeme. Například
jsme po čtyřech letech upustili od chovu kachen kvůli zmenšujícímu se prostoru,
který jsme jim mohli nabídnout (přibyly další zahradní prvky, další uživatelé zahrady a také další chovaná drůbež, která pro nás měla větší užitek a menší nároky na péči). Mnohé pokusy si vyžádal samozavlažovací systém skleníku využívající
dešťovou vodu, který funguje jen na principu samospádu na rovném pozemku. Zázemí pro všechny druhy drůbeže jsme měli postupně na několika různých místech
zahrady, než jsme nalezli umístění, které by nám vyhovovalo bez ohledu na doporučené umístění v rámci permakulturních zón.
Dosažené úspěchy a vyladěná řešní příležitostně slavíme a případně i přiměřeným způsobem sdílíme s dalšími lidmi prostřednictvím facebookové stránky projektu nebo publikováním článků v periodikách nebo na různých tematicky zaměřených webových stránkách.

ZÍSKANÉ ZKUŠENOSTI A DOVEDNOSTI
Díky rekonstrukci domu i budování zahrady, což byl opravdu náročný a mnohaletý projekt, jsem získala množství nových znalostí a dovedností. Získala jsem přehled o široké škále přírodních stavebních materiálů, prvků a o soudobé nabídce
přiměřeně ekologických domácích spotřebičů. Mohla jsem otestovat jejich fungování v praxi a získat zkušenosti s jejich používáním, trvanlivostí a udržitelností navrženého řešení. Získala jsem širší povědomí o organické architektuře, sakrální geometrii a feng-shui.
Díky budování permakulturní zahrady jsem si osvojila dovednost podrobného
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analyzování prostředí i jednotlivých prvků a promýšlení jejich vzájemných vazeb
a možných kombinací. Naučila jsem se vymýšlet nebo vypozorovat postupy, které
mohou být na pozemku zacyklené a nevyžadují žádné další externí vstupy. Naučila jsem se vymýšlet produktivní systémy a získávat širokou škálu výnosů z pozemku/projektu ať už hmotných nebo nehmotných (know-how, společenský přesah
aj.). Naučila jsem se rozpoznat, pěstovat, semenařit, množit a zpracovávat velké
množství druhů zeleniny a bylinek včetně starých odrůd. Stejně tak mohu díky vysázení velkého množství rozmanitých ovocných dřevin pozorovat jejich životní cyklus, prospívání na stanovišti a zpracovávat jejich plody. Naučila jsem se používat
zahradní náčiní včetně motorové a kotoučové pily a vyrábět nenáročné dřevěné
stavby (kurník apod.). Od babičky a podle příručky jsem se naučila péči o ovocné
stromy včetně všech druhů řezu (výchovný, udržovací, zmlazovací) a od lektora M.
Stanka jsem se přiučila základům roubování ovocných stromů.
Především, a to bylo mým cílem, jsem získala solidní základ, teoretické i praktické zkušenosti a jistotu pro práci s klienty, ať už jde o lektorování nebo navrhování
jejich zahrad. Mohu se tak celkem profesionálně věnovat činnosti, kterou nemám
oficiálně vystudovanou na odborné škole. V tomto směru mi, věřím, ještě pomůže získané osvědčení DAPD.
Díky absolvovaným kurzům v permakulturním duchu jsem si rozšířila i sociální
dovednosti při aplikování sociokracie a metody Dragon Dreaming, díky kterým se
mi daří příjemně a efektivně pracovat s různými zájmovými skupinami (komunitní zahrada, komunitní škola, zájemci o komunitní zahradničení v rámci evangelického sboru aj.).
Po absolvovaných permakulturních kurzech jsem se naučila vypracovávat permakulturní projekty včetně rozhovoru s klientem, opatření katastrální mapy v konkrétním měřítku, urbanistické studie a zákresu inženýrských sítí, vypracování návrhu, kalkulace, harmonogramu prací a poučení klienta o potřebě občasné revize
projektu a upřesnění dalších postupů.

4–6 m a daří se jim dobře. Zahrada je živý organismus, ale realizovaná řešení jsou
podle mého názoru udržitelná dlouhodobě.

PUBLIKACE, TV
Článek o našem Ukázkovém permakulturním projektu vyšel v Pravém domácím časopise (8/2015) v rubrice Permanávštěvy, což byl druhý článek v této rubrice a napsala jej Eva Hauserová.
V r. 2019 u nás natáčela TV Prima dva vstupy do Receptáře prima nápadů. Tématem bylo domácí semenaření zeleniny (mokrá a suchá semena) a semenaření
dvouleté zeleniny.

UDRŽITELNOST DESIGNU
Rekonstrukci domu jsme podstupovali s tím, aby výsledek stál za vloženou energii a vydržel dalších 100 let, což dle architekta, stavitelů i dobré kvality odvedené
práce věříme, že bude. První stromy, které jsme s mužem zasadili, mají již kolem
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2. SEMÍNKOVNA V PRAZE-KOLOVRATECH
KONTAKTNÍ INFORMACE
Knihovna s infocentrem, Mírová 20/54, 103 00 Praha-Kolovraty
E: info@kolovraty.cz, T: 267 710 613
www.kolovraty.cz > Knihovna s infocentrem > Semínkovna

HISTORIE SEMÍNKOVNY V KOLOVRATECH
Semínkovnu v kolovratské Knihovně s infocentrem jsem po dohodě s vedoucí infocentra, paní Blanou Oujezdskou, založila na podzim r. 2015, kdy už jsem měla
přebytek napěstovaného vlastního osiva.
Důvodem pro vznik byla moje potřeba sdílet své nadšení do permakultury
a tomu odpovídající životní styl s místně blízkými lidmi, sousedy a přáteli z Uhříněvsi a Kolovrat, s kterými bych se mohla častěji vídat, spolupracovat, vyměňovat si informace. A neměla jsem takové přátele – i z toho důvodu, že jsem předchozích 10 let věnovala grafickému designu (v místním venkovském prostředí zcela exotické činnosti), z toho 6 let strávila v Ústí nad Labem, a přesídlila z původního bydliště v Kolovratech do Uhříněvsi. Volný čas jsem tedy v Praze moc netrávila, pak jsme rekonstruovali a narodila se mi dvojčata, což znamenalo další výraznou sociální izolaci. A pak se mi přihodila permakultura, což dále modifikovalo mé
životní nastavení i okruh přátel, s kterými bych nalezla společnou řeč.
Když už jsem si osvojila dovednost napěstovávat si vlastní osivo, považovala
jsem vznik Semínkovny za první krok k vysněné komunitní zahradě a komunitě podobně laděných přátel. Mikroprojekt, který bude pro veřejnost snadno pochopitelný a využitelný.
Provoz kolovratské Semínkovny jsem zahájila 22. 10. 2015 přednáškou Domácí semenaření plodin a besedou s účastníky přednášky. Na pult infocentra jsme instalovali dřevěnou skříňku se šuplíčky, kterou jsem dekorovala (přírodní oleje, barvy, razítka) a opatřila nápisy.
Součástí Semínkovny byla i prodejní tematická knihovnička (publikace Pěstujeme si vlastní semínka, Zdravá zahrada, časopis Klíčová dírka, brožury Klíč k soběstačnosti aj.), kterou jsem průběžně několik let doplňovala, až do zavedení EET,
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22. 10. 2015 • Domácí semenaření plodin • Alena Kopřiva Chadová • Infocentrum Kolovraty

Současná situace – genetická eroze zemědělských plodin

kvůli kterému kolovratská Knihovna s infocentrem ukončila veškerý komisní prodej svým dodavatelům. Tematická knihovnička dále pokračuje, ale tituly jsou již jen
k prezenčnímu studiu, výjimečně k zapůjčení.
V průběhu let jsem v kolovratské Knihovně s infocentrem pořádala několik setkání u Semínkovny spíše již formou besed se zájemci o domácí semenaření, společně jsme doplňovali osivo. Tyto akce probíhaly od r. 2016 pod hlavičkou vzdělávacího spolku sOOva, jehož jsem zakládajícím členem a své individuální aktivity
jsme pod činnost spolku zahrnovali.
Účast na akcích bývala i přes širokou propagaci velmi skromná (max. 5 účastníků), proto jsem přibližně od r. 2018 od samostatných akcí u Semínkovny ustoupila a prezentuji ji v rámci jiných akcí v Kolovratech (akce pro veřejnost pořádané
zpravidla na Bohumila zahradě nebo ve spolupráci se vzdělávacím spolkem sOOva). Také o ní příležitostně píši v Kolovratském zpravodaji, obvykle v jarních vydáních periodika.
V současné době Semínkovna funguje uspokojivě, objevuje se v ní vrácené osivo i přebytky kupovaných semen. Dvakrát ročně Semínkovnu reviduji a doplňuji
osivem z vlastní zahrady v Uhříněvsi (semenařím mj. pro Gengel, o.p.s), případně
přebytky z Bohumila zahrady – komunitní zahrady v Kolovratech, pokud jsou výrazně větší než dokážeme upotřebit (měsíček lékařksý, lebeda fialová apod.).
Následující informace jsou uvedeny na webové stránce Semínkovny jako informace pro veřejnost. Foto: archiv, na jedné z fotografií je návštěva uchovatelů Gengelu u nás.

SEMÍNKOVNA
V kolovratské Knihovně s infocentrem si kromě knih můžete půjčit také semínka.
Na pultě tu stojí malá dřevěná skříňka se šuplíky plnými semínek zeleniny, bylinek
a květin. Je volně přístupná během otevírací doby knihovny a určená ke sdílení přebytků ekologicky vypěstovaných semínek. K nahlédnutí jsou knihy a brožury s tematikou ekologického zahradničení, semenaření a permakultury.
Semínkovnu založila v r. 2015 Alena Kopřiva Chadová, která se mj. dlouhodobě zabývá pěstováním starých odrůd zeleniny ve spolupráci s obecně prospěšnou
společností Gengel.
2. Semínkovna v Praze-Kolovratech | PREZENTACE PROJEKTŮ | 36

SDÍLENÍ JE ZDARMA
Semínka si můžete půjčit zdarma, nikam se neupisujete. Naopak obdržíte návod,
jak Semínkovna funguje, jak máte rostliny pěstovat a odkazy na další zdroje informací. Předpokladem je, že se osivo pokusíte namnožit a zase je do Semínkovny
vrátíte. Případně zde můžete nechat přebytek jiných semínek.

EKOLOGICKÉ PĚSTOVÁNÍ
Pro pěstování rostlin využíváme jen přírodní procesy a produkty (kompost, pro
nadšence třeba i žížalí čaj, bylinné výluhy, zákvasy, jíchy, mulč). Zásadně nepoužíváme umělá hnojiva a chemické postřiky. S hnojením šetříme, mnohem důležitější je vysadit rostlinu na vhodné stanoviště, kde se jí bude přirozeně dobře dařit.

NEHYBRIDNÍ OSIVO
Osivo s označením F1 není vhodné k semenaření, protože není geneticky stabilní. Jedná se o křížence, jehož potomci mají jiné vlastnosti než jejich rodič. Pokud
osivo kupujete a chcete jej semenařit či přinést do Semínkovny, vyhněte se pytlíkům s označením F1.

IZOLAČNÍ VZDÁLENOST
Měli bychom se seznámit s tím, jakou vzdálenost je třeba zachovat mezi různými odrůdami téže zeleniny, aby nedošlo ke křížení. Snadno se pěstují plodiny, které jsou samosprašné a u kterých dochází ke zkřížení jen velmi vzácně. Například
u rajčat, salátů či fazolí postačí, když je mezi odrůdami vzdálenost 3–5 m. Naopak
dýně, kukuřice nebo cukety potřebují izolační vzdálenost i stovky metrů. Vhodné je znát i botanické zařazení druhu, díky němuž víme, že se může zkřížit třeba mangold a červená řepa nebo zelí a brokolice. Více k tomuto tématu v knize
P. Dostálek a kolektiv: Pěstujeme si vlastní semínka.

SELEKCE OSIVA
Dbáme na žádoucí vlastnosti rostliny (např. při semenaření hlávkového salátu necháme vykvést pevné hlávky, které co nejdéle vydrží nehnat do květu). Ze zdravých rostlin sbíráme první várku vyzrálých (suchých) semen, čímž zajistíme uchování ranosti odrůdy – to se týká např. luštěnin.
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a dobře vyzrálé plody, semínka z nich vyndáme na papírový ubrousek, kde je necháme uschnout. Případně je můžeme prokvasit: necháme semínka ve šroubovací
sklenici s trochou vody 3 dny kvasit, pak je na sítku pod tekoucí vodou promyjeme, vyklopíme na talíř a necháme uschnout.

OZNAČENÍ PYTLÍČKŮ S OSIVEM
Semínka vracejte do Semínkovny dobře vysušená, v papírovém či igelitovém sáčku s nápisem obsahujícím: název rostliny (Rajče tyčkové „Babiččin miláček“), rok,
případně místo sběru.

ŘEDKVIČKY (OBDOBNĚ ŘEDKEV, DAIKON)
Ředkvičky vyséváme v březnu, vybereme hezké kořeny (můžeme a nemusíme je
vytrhnout), necháme vykvést a zelené šešule se semínky vyschnout. Vydrolíme semínka. Zelené šešule jsou také jedlé a chutné.
SALÁT (OBDOBNĚ LEBEDA ZAHRADNÍ, DALŠÍ DRUHY LISTOVÉ ZELENINY)
Dobře vyvinuté hlávky, které dlouho neženou do květu, necháme vykvést, semena
sklízíme zcela suchá vydrolením (prsty nebo při větším množství skrz síto). Prach
odstraníme přesátím nebo sypáním z mísy do mísy v průvanu, nebo dotřetice vyfoukáním přes okraj krabičky od bonboniéry.

CO KDYŽ SE NEPODAŘÍ SEMÍNKA NAPĚSTOVAT?
Nevadí. Můžete přinést jiná nebo to zkusit příští rok. Pro jistotu můžete vysít jen
část osiva a zbytek nechat do rezervy na další rok(y). Klíčivost si semínka ponechávají několik let.

SEMENAŘENÍ VYBRANÝCH PLODIN
HRÁCH
Hrách sijeme v březnu, potřebuje mnoho jarní vláhy. Na semeno sklízíme první
zcela suché lusky. Před vyluštěním je můžeme nechat ještě 14 dní doschnout (doschnou semena uvnitř lusků). Pokud bychom v osivu našli broučky (zrnokaz), dáme
osivo do igelitového sáčku a necháme přemrznout v mrazáku.

MRKEV (OBDOBNĚ CELER, PETRŽEL, PASTINÁK, ČERVENÁ ŘEPA)
Mrkev je dvouletka. Vysýváme ji prvním rokem později (červen), aby nebyly kořeny přerostlé. Ponecháme na záhoně, nebo ji uchováme přes zimu ve sklepě ve vlhkém písku položenou vodorovně. Druhým rokem ji necháme vykvést (přihrnutím
nebo přivázáním ke kolíku zabráníme vyvrácení), sklízíme suchá semena. Pro ulehčení je možné zasadit na jaře i zakoupenou mrkev.

DALŠÍ ZDROJE INFORMACÍ
www.seminkovny.com · www.gengel.cz · www.permaseminka.cz
www.potravinovezahrady.cz · www.permakulturacs.cz

FAZOLE
Fazole sijeme druhý týden v květnu, aby vykoukly ze země až po „zmrzlých“. Sklízíme stejně jako u hrachu.
RAJČATA (OBDOBNĚ MOCHYNĚ)
Rajčata ze semínek předpěstováváme od poloviny března až poloviny dubna doma
za oknem. Pikýrujeme každou sazenici do samostatného kelímku, aby dobře zakořenila. Ven vysazujeme až v druhé polovině května. Sklízíme první dobře vyvinuté
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3. BOHUMILA ZAHRADA – Komunitní zahrada v Kolovratech
LOKALITA
Praha-Kolovraty, pozemek se nachází na okraji obce Kolovraty při ulici Do Lipan.
Rozloha pozemku: 2000 m2, rovina.

KONTAKT
Alena Kopřiva Chadová, koordinátorka Bohumila zahrady
T: 607 704 611, E: alena.chadova@gmail.com, www.bohumilazahrada.cz

PROJEKT S PERMAKULTURNÍMI PRVKY
Na okraji městské části Praha-Kolovraty vznikla v roce 2015 přírodní komunitní zahrada o ploše asi 2000 metrů čtverečních, v níž má kromě zahradníků své zázemí
i Lesní klub sOOvička a myslivecký spolek.
Bohumila zahrada je od začátku budována na principech permakultury s následným zavedením sociokracie. Pečují o ni především zájemci o společné pěstování (komunitní zahradníci), příležitostně další maminky s dětmi z řad veřejnosti, které se
zde pravidelně schází, a také rodiče dětí z Lesního kubu sOOvička při školkových brigádách. Je to výborný příklad iniciativy, která vznikla „zezdola“, na základě spolupráce místních lidí.
Bohumila zahrada může sloužit jako velký zdroj inspirace především lidem, kteří
by se chtěli pokusit o vytvoření něčeho podobného – tedy komunitní zahrady s dětským klubem, které propojují a stmelují místní komunitu. Na dlouhodobě pronajatém pozemku vyrostla jurta s přístřeškem, pískoviště, separační kompostovací záchody se zelenou střechou, je tu k dispozici studna, kompost, a na velké rozloze záhonky
s polykulturami zeleniny a bylinek. Okrouhlý výkop čeká na budoucí jezírko. Celé zázemí může o víkendech či během letních prázdnin sloužit i pro další akce typu workshopů, kurzů, letních táborů apod.
Mezi další specifika projektu patří to, že zahradníci sdílí celou zahradu (nemá
každý vyhrazen svůj záhon) a odměňuje se sklizní dle vlastního uvážení s ohledem
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na ostatní. Dospělí i děti se tak učí pečovat o zahradu jako celek. Pro efektivnější
fungování jsou zavedené tzv. „patronáty“, kdy každý zkušený člen je patronem nějakého konkrétního prvku (kompost, studna, semínkovna, knihovnička aj.).
Členství v komunitní zahradě není zpoplatněno, ale je možné dobrovolně přispívat
na transparentní účet. Projekt je také podporován dotacemi MČ Praha-Kolovraty.
Součástí Bohumila zahrady je i Předzahrádka s bosonohou stezkou, která je přístupná veřejnosti. Předzahrádka je koncipována pro potěchu základních pěti lidských smyslů: zrak (barevné květinové záhony), čich (bylinkové záhony), chuť (keře
s jedlými plody), sluch (dendrofon) a hmat (bosonohá stezka).
Neméně zajímavá je rozsáhlá síť vycházkových okruhů, které v okolí zřídila obec;
mezi poli tu byly obnoveny meze s pěšinami, osázené nejrůznějšími dřevinami od bříz,
lip a javorů až po tradiční a neobvyklé bobuloviny, místy tu vyrůstají pásy mladého
jehličnatého lesa. Stezky vás zavedou k různým místním zajímavostem a herním prvkům pro děti. Můžete tu načerpat inspiraci, jak vytvořit v poměrně jednotvárné zemědělské krajině oázy přírodní diverzity, lákající k procházkám.
Autor textu (součást certifikace): Eva Hauserová, 2018

na pro potěchu pěti základních lidských smyslů: zrak (barevné květinové záhony),
chuť (jedlé bobuloviny), vůně (bylinky, květiny), sluch (dendrofon) a hmat (bosonohá stezka). Lavičky k odpočinutí zde možná využijete i při cestě po okolních vycházkových okruzích, na kterých jsou umístěné herní prvky pro děti. Na její údržbě se podílí komunita Bohumila zahrady ve spolupráci s veřejností.
Patron předzahrádky (koordinace aktivit): Soňa Fryščáková
Koncept předzahrádky: Kateřina Borčin-Mocová, Iva Herčíková
Realizace předzahrádky: kolektiv komunitních zahradníků a veřejnost

AKCE PRO VEŘEJNOST

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO VEŘEJNOST
Bohumila zahrada je určená zejména obyvatelům MČ Praha-Kolovraty, ale i dalším
zájemcům z blízkého okolí, kteří mají zájem sdílet společný prostor k ekologickému zahradničení a výměně znalostí i zkušeností nejen z této oblasti.
Bohumila zahrada vznikla v r. 2015 z iniciativy místních občanů na pozemku kolovratského rodáka, pana Bohumila Stárka, jehož jméno nese. Od začátku je budována na principech permakultury a v r. 2018 obdržela od organizace Permakultura (CS) certifikaci Projekt s permakulturními prvky. Projekt je spolufinancován
z rozpočtu MČ Praha-Kolovraty.
Na pozemku zahrady má své zázemí také vzdělávací spolek sOOva (venkovní
učebna), Lesní klub sOOvička (jurta) a Myslivecký spolek Hubert Kolovraty (sýpka).

PŘEDZAHRÁDKA S BOSONOHOU STEZKOU
Předzahrádka s bosonohou stezkou je volně přístupná veřejnosti. Je koncipová-

Každoročně zahradu otevíráme široké veřejnosti během Víkendu otevřených zahrad (celosvětově vždy 2. víkend v červnu) a Dne otevřených vrátek. Vstupné je
dobrovolné a výtěžek jde na podporu rozvoje Bohumila zahrady. Areál zahrady je
dále přístupný veřejnosti během Úterních setkávání, jarní Burzy sazeniček, během
kurzů a workshopů pro veřejnost nebo po individuální dohodě.
Prohlédnout si zahradu můžete po domluvě s koordinátorkou zahrady nebo
školky, případně po domluvě s uživatelem zahrady, kterého zrovna na pozemku
potkáte, a také během zahradnických brigád.

ÚTERNÍ SETKÁVÁNÍ
Během sezóny probíhají na Bohumila zahradě pravidelná Úterní setkávání (březen–červen a září–říjen vždy od 10 do 12 hodin). Jsou určena veřejnosti a vyhledávají je zejména maminky na mateřské dovolené.
Na zahradě je v tu dobu přítomen vždy někdo ze zahradníků či dalších spolupracujících osob s připraveným programem (práce v předzahrádce, tvoření), ale
je možné i jen tak pobýt, popovídat či zapojit se po dohodě s vlastní iniciativou
(tvoření v ekologickém duchu). K dispozici je venkovní učebna, kůlna s nářadím,
kuchyňka, pískoviště, separační toalety. Účast na setkání není třeba předem hlásit a je zdarma.
Koordinátorkou Úterních setkávání je od r. 2018 Soňa Fryščáková, členka Bohumila zahrady a vzdělávacího spolku sOOva.
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Úterní setkávání maminek na Bohumila zahradě fungují od roku 2016 a vznikly
jako možnost pro členky komunitní zahrady scházet se i mimo společné brigády probíhající o víkendech. Následně začaly plnit i funkci komunitního centra pod širým nebem, kde mohly smysluplně a společně trávit svůj čas i další maminky na mateřské
dovolené v bezpečném, živém a inspirativním prostředí se svými dětmi. V neposlední řadě tato setkávání napomáhají rozšiřovat povědomí o komunitní zahradě a podporují začleňování rodin do komunity zahradníků a Lesního klubu sOOvička. První
dva roky vedla a koordinovala tato setkávání Alena Kopřiva Chadová.
Maminky se během úterních setkávání věnují převážně úpravě veřejně přístupné předzahrádky s bosonohou stezkou, na kterou pak mají přístup i kdykoli jindy.

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO ZAHRADNÍKY
Na Bohumila zahradě je živo. V oplocené části pozemku mají své království zahradníci, kteří si tu každoročně společně vysnívají, plánují, realizují a oslavují společné živoucí dílo. Na zahradě má své zázemí i Vzdělávací spolek sOOva – do venkovní učebny docházejí na výukové programy děti z MŠ a ZŠ, v jurtě Lesního klubu sOOvička a v jejím blízkém i vzdáleném okolí se batolí lesní školkáčci. Myslivecký spolek Hubert Kolovraty tu sídlí celá desetiletí – starousedlíci ještě vzpomenou na bývalou bažantnici s jezírkem.
Každoročně je zahrada přístupná veřejnosti při celosvětovém svátku Víkend otevřených zahrad a při Dni otevřených vrátek na permakulturních projektech. Pořádají se zde kurzy a workshopy pro veřejnost. I při takovém ruchu lze stále najít
spoustu prostoru pro poklidné zahradničení nebo čilejší spoluzahradničení. V současnosti čítá komunita zahradníků přibližně 8 rodin a vítáme nové členy.
Při péči o zahradu používáme výhradně ekologické prostředky a šetrné postupy.
Ctíme permakulturní etiku (Péče o lidi, Péče o Zemi, Spravedlivý podíl), učíme se
a snažíme se při práci používat permakulturní principy.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KOMUNITNÍ ZAHRADY
Komunitní zahrada má své koordinátorky – jednoduše proto, abychom se dokázali
snadněji domluvit. Jinak je ale kladen důraz na rovnoprávnost, samostatnost a rovnoměrné rozložení kompetencí, tak aby se komunita samoorganizovala.
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Organizační a rozhodovací strukturou našeho zahradního společenství je kruh
(sociokracie – hlas každého člena má stejnou váhu), nikoli pyramida (diktatura – šéf a podřízení) ani „přetahování lana“ (demokracie – většina vítězí nad menšinou).
Své znalosti, zkušenosti a dovednosti sdílí koordinátorky s dalšími zájemci z řad
zahradníků, aby nebyly přetížené a aby byly případně i bez větších obtíží nahraditelné. Koordinátor je zde chápan jako facilitátor, moderátor, který umožňuje komunitě snadno se domluvit.
I další členové komunity nesou svou část odpovědnosti formou patronátu nad
určitými činnostmi, prvky nebo částmi zahrady a sdílí s ostatními své dovednosti.
Tento způsob (samo)organizace komunity zajišťuje její dlouhodobou udržitelnost
a díky němu nemusí být koordinování zahrady placenou službou. Privilegium bezstarostného „vrtání se v hlíně“ si užívají nováčci, do doby, než se v chodu komunitní zahrady zorientují a z pomocníků se stanou rovněž patrony.
Tento způsob (samo)organizace se nám po několik let praktikování osvědčuje.

PATRONÁTY
Staráme se o zahradu jako o živý organismus, sdílíme péči i úrodu. Nemá zde každý svůj vlastní záhonek, ale rozdělili jsme si tzv. „patronáty“ nad konkrétními prvky zahrady. Máme zde patrona studny, patronku bylin, patrona kompostu, patronku předzahrádky, patronku kůlny, patrony konkrétních záhonů, patrona-kutila atd.
Patronem se může stát každý zkušenější zahradník, který o patronát projeví zájem. Patron může mít pomocníky. Patron např. kompostu může klidně pracovat
na jiném prvku (např. bylinkovém záhonu), pokud se na tom domluví s jeho patronem. Patronové mohou samostatně vybízet ostatní zahradníky, když chtějí s něčím pomoci, nebo když vypěstují něco ke společné sklizni.

SCHŮZE
Dvakrát ročně (únor a září) probíhá organizační schůze všech zahradníků, kde ladíme společné vize tak, aby byli všichni vyslyšeni a spokojeni. Nacházíme řešení
schůdná pro všechny a domlouváme termíny konkrétních činností.

BRIGÁDY
Během sezóny se 1–2x měsíčně konají společné zahradní brigády, zpravidla jedno dopoledne o víkendu. V rámci brigád také společně sklízíme úrodu. Jinak mají
všichni zahradníci od zahrady vlastní klíč, volný přístup a pracují i sklízejí s ohledem na ostatní zahradníky.
Po dobu letních prázdnin se střídáme po týdnu ve službách (zalévání, sklízení,
příležitostné drobné práce). Mimo sezónu odpočívá zahrada i my a čerpáme síly
na další rok.

OSLAVY
Každoročně slavíme Víkend otevřených zahrad a Den otevřených vrátek na permakulturních projektech, kdy je zahrada otevřena veřejnosti a my zahradníci si užíváme, že už máme leccos hotovo. Probíhají komentované prohlídky, workshopy, divadlo, ochutnávky domácího jídla (nejen) z vlastních výpěstků a nálada je stejně radostná a bujná jako příroda kolem v tuto roční dobu.
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V adventním čase slavíme narozeniny Bohumila zahrady v úzkém kruhu zahradníků, vzpomínáme na uplynulý rok a také na podzim r. 2015, kdy jsme si pronajali nevyužívaný a zarostlý pozemek, z kterého jsme jako skupinka svérázných nadšenců postupně vytvářeli komunitní zahradu – a radujeme se z toho, jakou cestu
už máme za sebou. Je to čas díkůvzdání, poklidného spolubytí s přáteli již v teple
jurty a uložení zahrady k zimnímu spánku.

VÝNOS
„Pokud chcete hodně pěstovat a hodně sklízet – nezakládejte komunitní zahradu“ (poučka z kurzu Zakládáme potravinovou komunitu). Pokud ale chcete být součástí komunity fajn lidí, které zajímá také zahradničení, ale i spousta dalších užitečných a inspirativních činností, rádi se s nimi setkáte, popovídáte a přitom popracujete na sdílené zahradě, ve které se mezitím dosyta vyřádí (vaše) děti – pak vám docházení
na komunitní zahradu bude přínosem a vy sami zde budete přínosem pro ostatní.
Komunitní zahrada se stala doslova líhní nápadů a aktivit místních občanů. Nikdo ze zahradníků ani z koordinátorů zahrady ale nevzal za svou práci korunu.
Spojovacím prvkem, který drží komunitu pohromadě, je vzájemná důvěra a rovné
přátelské vztahy, radost z času stráveného společně a smysluplnou prací v blízkosti svého domova (bioregion).
Hmotný výnos komunitní zahrady můžeme spatřovat v produkci ekologicky vypěstovaných plodin, květin, osiva a sazenic aktuálně již čelíme nadprodukci bylinek. Lesní klub sOOvička zde chová několik slepic jako výukový prvek i pro produkci vajec. Velkou roli hraje výnos v podobě vzdělávacího, osvětového a společenského aspektu.

TRANSPARENTNÍ ÚČET
Členství v komunitní zahradě není zpoplatněno. Jedná se o neformální členství,
takže se nikam neupisujete. Bohumila zahrada má transparentní účet, na který
může kdokoli přispět.
Při plánování výdajů (pronájem pozemku, pořízení vybavení) bereme v úvahu
dostupné prostředky na účtu a v pokladně a dle potřeby je doplňujeme v dobrovolné výši. Víme dobře, že pro někoho je určitá částka hodně, pro jiného málo. Pro
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někoho je hodně půl dne práce v kuse, pro jiného je to vítaný relax. Někdo tedy
přispívá penězi, jiný prací, další sežene materiál. Někdo dochází o víkendu, někdo ve všední dny. Někdo přijde vybít nakumulovanou energii, nevyspalé maminky se přijdou vzpamatovat mezi další dospělé lidi a vytvořit něco pro radost – a je
to tak v pořádku.

PERMAKULTURA NA BOHUMILA ZAHRADĚ
Permakultura je…
…zdravý selský rozum aplikovaný v praxi.
…revoluce maskovaná jako zahradničení.
…designérský systém pro navrhování trvale udržitelných člověkem vytvořených
produkčních systémů a lidských sídel. Vychází z pozorování přírodních systémů a z moudrosti tradičního zemědělství, staví ale také na moderním vědeckém
a technickém poznání.
Základní permakulturní etika je postavena na třech pilířích: Péče o lidi, Péče
o Zemi, Spravedlivý podíl. Udržitelné projekty a smysluplné aktivity by tuto etiku
měly respektovat, o což se také na Bohumila zahradě snažíme.
Permakultura není pouze zahradničení! I když ji původně Bill Mollison z přírody
„odpozoroval“ a definoval pro účely udržitelnosti zemědělství, v současné době se
permakultura intenzivně věnuje mnoha dalším oblastem lidského působení:
Tvorba prostředí – Technologie a nástroje – Kultura a vzdělávání
Zdraví, duchovní a spokojený život – Finance a ekonomika
Vlastnictví půdy a komunitní samospráva – Péče o půdu a přírodu
Na Bohumila zahradě vzájemně tříbíme nejen umění pěstovat plodiny, ale také
umění pěstovat dobré mezilidské vztahy a osvojovat si dovednosti ze všech dalších oblastí permakultury. V tom nám výrazně pomáhá (samo)organizace komunity s využitím nástrojů efektivního domlouvání se ve skupině (sociokracie, Dragon Dreaming). Zní to možná exoticky, ale není to nic neznámého ani složitého,
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dého člena stejnou váhu a je třeba dobrat se společného řešení, s kterým budou
všichni spokojeni.
Na Bohumila zahradě se mohou zájemci seznámit s používáním permakulturních principů v praxi. Ve spolupráci se vzdělávacím spolkem sOOva a Permakulturou (CS), z. s. pořádáme na komunitní zahradě četné kurzy a workshopy zaměřené na téma permakultury (IPC, Kurz pokročilého permakulturního designu, workshop Zelená střecha svépomocí, Permakulturní zahrada, Sociokracie a Dragon Dreaming, Alternativní ekonomické systémy aj.).
Permakulturní principy jsou odpozorované z přírody a mají univerzální platnost
při navrhování vysoko produktivních trvale udržitelných lidských systémů – jedlými
balkony počínaje a ekovesnicemi zdaleka nekonče.
Permakulturní principy definoval Bill Mollison a jeho kolega David Holmgren je
zjednodušil do následujícího znění:
Kreativita a reakce na změnu
Pozorování a vzájemné působení, pozornost
Zachycení a uchování energie
Samoregulace, přijetí zpětné vazby
Používání obnovitelných zdrojů
Použití okrajů a okrajových efektů

Minimalizace odpadů
Design od vzorce k detailu
Integrace prvků
Malá a pomalá řešení
Diverzita
Získání výnosu

KNIHOVNIČKA A SEMÍNKOVNA
Pro komunitu zahradníků provozujeme tematickou knihovničku (patronem je Soňa
Fryščáková, povoláním knihovnice), která je během sezóny umístěná v zahradním
domku na Bohumila zahradě a doplněná dalšími materiály pro potřeby zahradníků (seznam patronů a členů komunitní zahrady včetně kontaktů, nákresy výsadeb
apod.) Zahradníci zde mají rovněž během sezóny k dispozici vlastní semínkovnu, kterou spravuje a doplňuje osivem zejména z vlastní zahrady Alena Kopřiva Chadová.

VYSAZENÍ PAMĚTNÍHO STROMU ZA HELU VLAŠÍNOVOU
30. listopadu jsme ve veřejně přístupné předzahrádce Bohumila zahrady vysadili pamětní strom za Helu Vlašínovou, průkopnici a propagátorku permakultury.
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Pietní akce se zúčastnila rada Permakultury (CS), místostarostka MČ Praha Kolovraty Zuzana Jeřábková, Mojmír Vlašín (přírodovědec a politik), a členové Bohumila zahrady. Následně jsme oslavili 4. narozeniny Bohumila zahrady a následovalo dvoudenní strategické plánování Permakultury (CS).

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ
Reportáž o Bohumila zahradě a Lesním klubu sOOvička na točila TV Barrandov v září
2017. Oba projekty v té době fungovaly pod záštitou vzdělávacího spolku sOOva.

APLIKACE PERMAKULTURNÍHO DESIGNOVÉHO CYKLU
Již při zakládání komunitní zahrady, na podzim 2015, jsme si se zájemci prošli
pozemek a promýšleli, kam co umístit. V týmu, který zahradu zakládal bylo toto
profesní zastoupení: zahradní architektka, projektový manažer, grafický designér
a nadšenec do permakultury, stavební inženýr, projektant, IT specialista, knihovnice, podnikatel.
Všichni zúčastnění šli do projektu komunitní zahrady s tím, že je permakultura láká a rádi by si o ní rozšířili povědomí. Jediným člověkem více zasvěceným
do permakultury jsem byla já, takže jsem v prvních fázích s podporou týmu aplikovala při designu pozemku cosi jako osvícenou diktaturu, organizovala kurzy
s permakulturní tematikou a pracovala na rychlé osvětě svých kolegů na komunitní zahradě.
V dalších letech bylo již možné kompetence rozdělit rovnoměrněji mezi všechny
členy komunity a uvítala jsem obeznámení se sociokracií a Dragon Dreamingem,
které nám jsou při (sebe)organizaci společenství velmi užitečné.
Pozorování
První pozorování pozemku proběhlo společně se zájemci na podzim 2015 a pokračovali jsme během zimy při postupných pracech (zakládání kompostu, prořezávání náletů a stromů). Zaměřovali jsme se na nalezení osluněných míst vhodných
pro záhony a stinných míst pro umístění kompostu, zahradního domečku (kůlny)
a posezení. Sledovali jsme kolísající hladinu v meliorační strouze v těsné sousedství našeho pozemku. Uvažovali jsme o vybudování druhých bočních vrat, aby byl
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pozemek průjezdný pro větší techniku (traktor s valníkem, který sem bude dovážet hnůj apod.). Nakonec jsme od vybudování bočních vrat upustili kvůli komplikovanému papírování s povodím a stavebním úřadem. Promýšleli jsme možnost změny oplocení, ale nakonec se rozhodli ponechat přední neoplocenou část pozemku
přístupnou a instalovat na ni prvky vysloveně určené pro využití veřejností. Tento
prostor by měl lidi do zahrady lákat a být naší výkladní skříní.
Analýza
Přiměřené analýze jsme podrobili složení půdy na pozemku. Dříve pozemek využívala stavební firma a byl plný zbytků stavebních materiálů nejrůznější povahy
(štěrk, písek, oblázky, suť, zbytky plastových folií, kovového odpadu, staré traverzy a billboardová roura). Ohledně zbytků chemikálií jsme ale pozemek shledali nezávadným a stejně tak po konzultaci s majitelem pozemku. Jen půda byla velmi jílovitá a kamenitá, bylo třeba dodat zeminu.
Další analýze jsme podrobili naše vlastní představy, co bychom v rámci zahradní
komunity a tohoto pozemku chtěli dělat. Na jaře 2016 přišla díky množství účastníků s malými dětmi myšlenka založit a provozovat zde lesní klub pro předškolní
děti, s čímž všichni zahradníci souhlasili. Rovněž jsme se všichni shodli na tom, že
komunitní zahradu převezme pod svou záštitu vznikající vzdělávací spolek sOOva,
protože jeho zakládající členové jsou zároveň členy komunitní zahrady a bude tak
snadnější organizace i možnost získávat dotace, protože první etapa budování zahrady bude náročnější i finančně.
Design
První skicy zahrady a zázemí pro pořádání akcí jsem načrtla vlastnoručně v zimě
2015/16 po odladění představ v komunitě zahradníků, zahradní architektka (členka BZ) později přislíbila vypracování plánu zahrady v Autocadu, ale k jeho dokončení do použitelné podoby nakonec nedošlo. První design zahrady byl pak pozměněn kvůli založení lesního klubu, ale jeho hlavní rysy zůstaly zachovány až do současnosti.
Studii Předzahrádky s bosonohou stezkou vypracoval tým členek komunitní zahrady, které měly zájem vzít si předzahrádku na starost (stát se patronkami). Při
organizační schůzce všech zahradníků jsme se shodli na tom, co by v předzahrádce mělo být a konkrétní návrh pak předložila Kateřina Borčin-Mocová.
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Výstavbu jurty pro Lesní klub sOOvička řešila předsedkyně vzdělávacího spolku
sOOva, Helena Sršňová Fukalová se stavitelem Radkem Krejčou.
Venkovní učebnu řešilo postupně více subjektů: skicu stavitel Pavel Písek, projekt vypracoval tým projektantů a stavbu realizovala firma Domus Naturalis.
Uskutečnění
Zahradu jsme realizovali podle plánů, na kterých jsme se shodli, svépomocí, v prvním roce s využitím soukromých finančních prostředků a od r. 2016 s využitím dotací od MČ Praha-Kolovraty ve výši pohybující se kolem 10–15 000 Kč ročně (folie
na jezírko, vybavení předzahrádky, zahradní náčiní, projektor s plátnem aj.). Rodina Sršňových věnovala zahradní domek a pořídila separační toalety (s využitím
i pro lesní klub) a jurtu pro lesní klub.
Projekt Venkovní učebna byl spolufinancován z rozpočtu MČ Praha-Kolovraty
a Státním fondem životního prostředí.
Terénní práce s využitím bagru a jeřábu (srovnání terénu, navežení kvalitnější
zeminy, vyhloubení jámy pro jezírko, přemístění myslivecké sýpky) financovala rodina Sršňových, rodina Kopřivových a spolky sOOva a Hubert. Drobnější investice
hradíme ze společného transparentního účtu pro komunitní zahradu, kam mohou
členové dle libosti přispívat.
Dále využíváme výtěžků z akcí pro veřejnost a kurzů pořádaných na Bohumila
zahradě a individuálních investic do materiálu a darů.
Hodnocení
Projekt Bohumila zahrady považuji za svou srdeční záležitost. Zhodnotila jsem zde
své předchozí zkušenosti a dále mám možnost uvádět permakulturní poznatky
do praxe. Při práci s komunitou lidí jsem se naučila velmi mnoho, a to i díky absolvovaným kurzům sociokracie a Dragon Dreaming.
Díky spolupráci s lesním klubem dochází k intenzivnější návštěvnosti pozemku
a rodiny, které jsou zároveň členy komunitní zahrady i členy klubu, mají tak více
příležitostí minimálně pozorovat pozemek, případně dovézt materiál či provést dílčí práce. Zároveň se na péči o pozemek podílí i rodiny z lesního klubu při rodičovských brigádách.
Bohužel se dojíždění rodin do lesního klubu projevuje i přes veškerou proběhlou komunikaci negativně na devastaci okolí (velké plochy rozježděného trávníku
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na sousedních soukromých či obecních pozemcích). S úřadem MČ Praha-Kolovraty jsme o problematickém parkování jednali, ale úřad parkoviště na přilehlém
obecním pozemku budovat nechce, přesto že i bez ohledu na lesní klub je místo často navštěvované dojíždějícími návštěvníky (sousedství vycházkových okruhů). Návštěvníky zahrady při pořádání akcí směrujeme na parkování na vhodných místech.
Samostatnou kapitolou by byl vývoj spolupráce Bohumila zahrady a vzdělávacího spolku sOOva. Většina zahradníků si z počátku přála pouze chodit na zahradu společně pěstovat a přiučit se něco o permakultuře, ale nejevila zájem stát
se kvůli tomu členem jakéhokoli spolku. Spolek sOOva pak při organizaci aktivit
na zahradě jednal kvůli nezájmu zahradníků částečně „o nás bez nás“, což se ne
vždy setkalo s pochopením i přes mojí snahu zprostředkovávat informace oběma směry (dotazníky, debaty).
Dalším ne bezvýznamným aspektem byla vytíženost nebo spíše přetíženost
všech členů vzdělávacího spolku. Všechny tři členky rady (mě nevyjímaje) byly vícenásobné matky na rodičovské dovolené, postupně všechny měly zapsané děti
na domácím vzdělávání, řešili si své různorodé osobní záležitosti i změnu profese. Sice nás těšilo se v našich snahách vzájemně podporovat, ale cítily jsme, že
nejdeme úplně stejným směrem a tempem a nebyla ani všeobecná vůle po 2–3
letech hektické aktivity revidovat směřování spolku.
Když pak předsedkyně spolku s jednou maminkou-pedagožkou z lesního klubu
založily navazující komunitní školu a chtěly ji začlenit pod spolek sOOva, zbylé
dvě nezainteresované radní jsme svůj post přenechaly svým nástupkyním, které
se ve vznikající škole chtěly také angažovat. Nedokázaly jsme dál nést zodpovědnost za veškeré košaté aktivity vzdělávacího spolku. Já jsem si po domluvě se zahradníky ponechala na starosti „pouze“ chod komunitní zahrady. Druhá odcházející radní byla toho času navíc již druhým rokem místostarostkou obce.
Dolaďování
Bohumila zahrada má za sebou již čtyři sezóny. Vývojem prošel jak pozemek, tak
komunita lidí, kteří se zde setkávají. Ne vždy to byla cesta snadná a přímá. I když
jsem prošla mnohými kurzy o budování a životě komunit a byla připravená i na obtížné situace, byly chvíle, kdy jsem opravdu tápala a dumala i zoufala, co si s tím
mumrajem osobností a názorů počít.
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BOHMILA ZAHRADA – KOMUNITNÍ ZAHRADA V PRAZE-KOLOVRATECH
Plán pozemku, leden 2019
LEGENDA

44

01 Vrata, vstup na oplocenou část pozemku
02 Oplocená část pozemku – komunitní zahrada a lesní klub
03 Volně přístupná část pozemku, Předzahrádka s bosonohou stezkou
PŘEDZAHRÁDKA S BOSONOHOU STEZKOU
04 Lavička kolem dubu (cca 15 letý)
05 Vzrostlá líska
06 Trváník prosypaný štěrkem, parkovací místa
07 Řada vzrostlých vrb podél východního plotu
08 Dendrofon
09 Dřevěný plůtek se vstupní branou do Předzahrádky
10 Nástěnka lesního klubu (recyklované okno)
11 Nástěnka komunitní zahrady (recyklované okno)
12 Vysazené keře růží (české, damascénské, jablíčkové)
13 Vysazený keř muchovníku (vzrůst cca 2 m)
14 Budoucí treláž na hroznové víno (vysazeno 2019) podél zdi
15 Lavička
16 Mišpule německá
17 Keře rybízů (různé druhy) a angreštů
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OPLOCENÁ ČÁST: KOMUNITNÍ ZAHRADA, LESNÍ KLUB
18 Vzrostlé stromy ze sousední parcely: lípa, jehličňany
19 Kurník
20 Oplocení kurníku s vrátky
21 Vzrostlé borovice
22 Vzrostlý modřín
23 Vysazené maliníky, ostružiníky
24 Zázemí mysliveckého spolku – kovová bouda, sýpka
25 Zázemí mysliveckého spolku – kůlna
26 Sudy na vodu
27 Zázemí zahradníků – dřevěná kůlna s kuchyňkou
28 Sestava 2 separačních toalet a zásobníku na piliny
29 Malá bylinková spirála
30 Hlavní záhony komunitních zahradníků
31 Muchovník (vzrůst cca 5 m)
32 Venkovní učebna se zelenou střechou (spolek sOOva)
33 Zahradní jezírko (vybagrovaná jáma s oplocením)
34 Ohniště
35 Velká bylinková spirála
36 Prostor pro vybudování venkovní pece
37 Jedlé keře (kamčat. zimolez, rakytník)
38 Trávník, prostor pro hru
39 Liliovník tulipánokvětý
40 Jurta (Lesní klub sOOvička)
41 Terasa jurty
42 Navršený kopec hlíny (hřiště)
43 Biokoridor, živý plot (pámelník)
44 Obří jasan u souseda
45 Plané ostružiny
46 Dřevník z palet
47 Pískoviště s houpačkou
48 Keře černého bezu
49 Vzrostlý smrk
50 Vysazené keře aronie
51 Volný prostor (sklad štěpky)
52 Dva komposty
20
53 Sklad kamení, krajinek
19
54 Bylinný záhon
55 Sklad ořezaných větví
56 Vzrostlá jedle
57 Vysazené kanadské borůvky
18
58 Meliorace (voda z polí)
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Velmi mi pomohl poznatek z Dragon Dreamingu, že setrvávat v „nevím“ je
v pořádku. Do prázdného a otevřeného prostoru pak může vklouznout užitečná
myšlenka. Obdobně interpretovala Eva Hauserová Petra Baxanta a jeho teorii vakua – vytvoření prázdného prostoru (svou záměrnou pasivitou), který zaplní někdo
další (svou aktivitou, motivovaností). Nemusím tedy dělat všechno sama a myslet
na všechno sama a mít na vše odpověď a říkat všem, co mají dělat – což ode mě
velká část zahradníků dlouho očekávala. Stačí uvolnit cestu dalším souputníkům.
Tempo je pak třeba (dočasně) pomalejší, ale výsledek stojí za to. Ne u všech zahradníků se tento přístup setkal s pochopením „na první dobrou“, ale s odstupem
času jsem ráda, že jsem si ustála situace, které jsem považovala za důležité podstoupit nejen pro sebe, ale i pro životaschopnost celé komunity.
Vývoj komunitní zahrady ladíme dvakrát ročně, protože tým zahradníků se vždy
částečně obměňuje s tím, jak v rodinách odrůstají děti a mění se zájmy a priority.
I noví členové tak dostanou šanci zasáhnout do designu zahrady, s tím že zpočátku spíše sledují a začleňují se. Určitě je zahrada otevřená akcím, kteří zde zájemci chtějí pořádat – pokud se to slučuje s permakulturní etikou.
V rámci spolupráce se sOOvou jsme sepsali Provozní řád Bohumila zahrady
a Provozní řád Předzahrádky s bosonohou stezkou. Důvodem bylo zejména vymezení odpovědnosti při potenciálních úrazech na pozemku a také existenci provozního řádu vyžadovalo začlenění do mapy bosonohých stezek v ČR (www.naboso.info).
Kvůli vyvázání Bohumila zahrady ze spolku sOOva, ke kterému došlo na jaře
2019, jsme s majitelem pozemku sepsali novou – tripartitní – pachtovní smlouvu.
Nově je tak jedním propachtovatelem vzdělávací spolek sOOva (pozemek využívá pro vzdělávací aktivity pro veřejnost a provozování lesního klubu) a já jako soukromá osoba (pozemek využívám pro provozování komunitní zahrady). Zahradníci
ani v r. 2019 neměli zájem o členství ve spolku, ať stávajícím, nebo novém. Tato
smlouva je již třetí v pořadí. Nejprve jsem měla pozemek pronajatý na svou osobu
(pro účely provozování komunitní zahrady), pak jsme smlouvu přepisovali po začlenění komunitní zahrady pod sOOvu a do třetice nyní na pozemku koexistují
dva propachtovatelé.
Situace je nyní stabilizovaná jak organizačně a právně, tak i po emoční stránce.
A pokud dojde ke změně územního plánu, dočkáme se zasíťování pozemku bez
vlastních nákladů.
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4. ZAHRADA ZŠ KOLOVRATY

ZŠ Kolovraty, Kontejnerová budova
Albíny Hochové 880/26a, 103 00 Praha-Kolovraty
T: 222 365 479, www.zskolovraty.cz

Po odsouhlasení prvního návrhu jsem dopracovala ještě přesnou kalkulaci výsadby a doplnila ji částkou, za kterou vzdělávací spolek sOOva pořídil celoročně obyvatelnou jurtu s kuchyňkou, kamny a terasou (tj. 450 000 Kč). S ředitelkou školy
jsme se domluvily na tom, že případné další investice nad rámec přidělené dotace
bude hradit škola ze svého rozpočtu.
Realizaci jurty provedl Radek Krejča, který stavěl jurtu i pro Lesní klub sOOvička. Zahradní prvky realizovala škola ve spolupráci s rodiči dětí (rodičovské brigády).

LOKALITA

PODKLADY PRO VYPRACOVÁNÍ STUDIE

Kontejnerová budova školy (novostavba) se nachází v sousedství nové velké budovy školy a mateřské školy a přiléhá k železniční trati a nástupišti zastávky Praha-Kolovraty. Vjezd na pozemek je z jeho severozápadní části při ulici Albíny Hochové. Druhý vstup pro pěší je u vstupu do budovy z průchozího dětského hřiště
(vstup z ul. K Poště). K pozemku kontejnerové budovy dále přiléhají hřiště na volejbal a tenisové kurty.
Studie se týká pouze bezprostředního okolí školy – prostoru pro edukativní školní zahradu (B) a prostoru pro venkovní učebnu (A).

Podklady pro vypracování studie mi dodala ředitelka školy. Jednalo se o plány inženýrských sítí na pozemku a architektonickou studii kontejnerové budovy. Dále
jsem pro studii zahrady použila katastrální mapu v měřítu 1:200 a pozemek jsem
si nafotila.
Ředitelka školy mi v rozhovoru poskytla další potřebné informace týkající se stávajícího i požadovaného využívání pozemku a mikroklimat na pozemku.

KONTAKTNÍ INFORMACE

PRŮBĚH PRACÍ
S prosbou o vypracování studie, která by byla součástí žádosti o dotaci na vybudování venkovní učebny a školní zahrady, mě oslovila ředitelka školy, Mgr. Vladimíra Reinerová. Průběh prací byl z důvodu termínu pro podání dotace velmi rychlý
a studie vznikla v průběhu prosince 2017. Během školního roku 2018/2019 škola
projekt zrealizovala s využitím přidělené dotace.
Projekt venkovní učebny s edukativní přírodní zahradou byl inspirován kolovratskou komunitní zahradou (Bohumila zahrada) a jurtou vzdělávacího spolku sOOva, která byla na komunitní zahradě postavena v r. 2016. Spolek sOOva a ředitelka ZŠ Kolovraty spolu vyjednávaly spolupráci a možnost využití pozemku komunitní zahrady. Nevýhodou byla vzdálenost od školy, obtížné parkování a pravděpodobně i povaha sociálního zázemí (dovážená pitná voda, separační toalety). Vybudovat venkovní učebnu a přírodní zahradu na pozemku školy bylo logické a smysluplné řešení.
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PŮDA NA POZEMKU

STUDIE K PROJEKTU JURTY A ZAHRADY
U ZŠ KOLOVRATY (KONTEJNEROVÁ BUDOVA)

V okolí kontejnerové budovy je půda značně jílovitá a utužená kvůli nedávno proběhlé výstavbě za použití těžké techniky. V místě kontejnerové budovy a přilehlých prostranství byl ale dříve ovocný sad, na který si pamatuji z dětství. Je tedy
příležitost pro alespoň částečnou revitalizaci tohoto prostředí.
Všude kolem budovy byl v r. 2017 sekaný trávník, který byl jen místy vydupaný
od dětí a poblíž vjezdu parkovalo několik aut učitelů, což se mělo změnit a od MČ
Praha-Kolovraty měla škola dostat vyhrazená parkovací místa na přilehlém parkovišti u vlakového nástupiště. Podrobnější rozbor půdy jsme neprováděli.

ZADAVATEL
ZŠ Kolovraty
Albíny Hochové 880/26a
103 00 Praha 10

B

Pozemky č. parc. 143/12 (budova ZŠ) a 143/1
(zahrada ZŠ).
SITUACE
Plánovaná stavba jurty (A) (venkovní učebna pro
celoroční použití) a vybudování užitkové zahrady
se vzdělávacím a ekologickým aspektem (B).
Na pozemku školní zahrady je v současnosti
udržovaná zatravněná plocha s roztroušeným
porostem planých a okrasných keřů. Část
trávníku je využívaná pro parkování.
Půda na pozemku je těžší, jílovitá, v okolí budovy
nepříliš kvalitní vzhledem k nedávné výstavbě.
Dříve se na tomto místě nacházel ovocný sad.

A
VODA NA POZEMKU
Pozemek leží v úplné rovině v místech, kde je v létě výrazný žár, což je cítit v budově i mimo ni. Podél jihozápadní strany pozemku je betonová hradba, za níž se
nachází svah a železniční trať. I z této strany sálá letní vedro. Voda se na pozemku příliš nedrží, ale má smysl zachytávat dešťovou vodu ze střechy a využívat ji pro
zavlažování záhonů i stromů a keřů v okolí budovy.

ZPRACOVALA
Alena Kopřiva Chadová
K Podchodu 621/11, 104 00 Praha 22
E: alena.chadova@gmail.com
T: 607 704 611 · IČ: 87271745
V Praze 27. 12. 2017
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STÁVAJÍCÍ PRVKY
V okolí nově postavené kontejnerové budovy školy se v době první konzultace nacházely následující prvky: chodníky a přístupová cesta vydlážděná zámkovou dlažbou, živý plot z okrasných keřů, několik vzrostlých keřů v různých částech pozemku, kompost a klec s popelnicemi. U severovýchodní stěny budovy poblíž vchodu
rostlo v téměř celodenním stínu několik keříku bylinek.

NOVÉ PRVKY
Nové prvky požadované zadavatelem projektu: jurta s terasou, zahradní domek
na nářadí, záhony, nádrž na dešťovou vodu, informační tabule, stromy a keře
s jedlými plody. Pro doplnění jsem navrhla ještě treláž před jihovýchodní fasádu
budovy kvůli jejímu zastínění.
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STÁVAJÍCÍ PRVKY

STÁVAJÍCÍ PRVKY
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4. DLK V HÁJENCE
KONTAKTNÍ INFORMACE
DLK V Hájence, Xaverovský háj, Praha-Dolní Počernice
škola: Mgr. Anna Ondriášová, T: 737 705 219
školka: Bc. Daniela Dukátová, T: 728 963 034
E: vhajence@email.cz, FB: www.facebook.com/lesniklubvhajence
www.vhajence.com

Motto: „Na život se nelze připravit, život lze jen žít, a to nás činí šťastnými.“

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Hájenka je lesní školka a škola, která se nachází v Praze, a přitom uprostřed lesa.
Poskytuje možnost alternativního předškolního vzdělávání i možnost alternativy
vzdělávání v lesní škole pro školáky zapsané v domácím vzdělávání.
Lesní škola funguje jako malotřídka pro děti od šesti do jedenácti let. Děti se
zde učí zážitkem, pozorováním, a jsou ve stálém spojení s přírodou. Lesní škola naplňuje Rámcový vzdělávací program. Školní vzdělávací program je založen na pobytu dětí venku.
Filozofií Hájenky je poskytnout bezpečný a svobodný prostor nejen dětem, ale
všem, kteří jsou do projektu zapojení. Vnímáme jako důležité předat dětem v raném věku morální hodnoty a hranice, v nichž se mohou bezpečně pohybovat
a rozvíjet v souladu s vlastními potřebami a zájmem.
Aktivity jsou voleny tak, aby korespondovaly s koloběhem přírody, s aktuálním
děním v okolním lese a s národními tradicemi, čemuž vždy přizpůsobujeme roční vzdělávací plán.Necháváme se inspirovat různými inovativními směry v pedagogice, jako je prožitková, intuitivní pedagogika, Montessori a respektující přístup,
kdy lektor působí především jako průvodce. Dbáme tak na rozvoj individuálních
vloh dětí, stejně tak jako na sociální rozvoj a ohleduplnost k druhým. K tomu nám
slouží pravidla, která si s dětmi společně na začátku školního roku stanovujeme.
Děti ze školky a školy spolu úzce spolupracují při přípravě slavností, péči o zahradu a zvířata, výrobě na jarmark, nácviku společného vystoupení a kulturních ak59 | PREZENTACE PROJEKTŮ | 4. DLK V Hájence

cích. Děti se pohybují přirozeně ve věkově smíšeném kolektivu, ve kterém se navzájem inspirují a pomáhají si. V lektorském týmu působí též anglicky hovořící rodilý mluvčí, který s dětmi tráví jedno dopoledne v týdnu. Děti tak mají možnost
setkat se přirozenou cestou s cizím jazykem a načerpat základní znalosti.

ZÁJMOVÁ ČINNOST, MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY
V Hájence mají děti ze školky i školy možnost navštěvovat různé kroužky: angličtina, flétna, výtvarný kroužek, raw kurz. Jednou týdně probíhá projektové vyučování, během něhož se děti věnují školnímu pozemku a vlastním projektům v ekologickém duchu.
Hájenka též poskytuje prostor pro pořádání mimoškolních aktivit, se kterými
lidsky souzníme. Pravidelně se tu konají kurzy automatické kresby, sebe-rozvojové
workshopy (rodinné konstelace, přechod přes žhavé uhlíky, šamanské bubnování),
řezbářský kurz, šití barefoot bot aj.

PROVOZ HÁJENKY
V současné chvíli je Hájenka ekonomicky soběstačná v rámci provozu školy a školky. Zdroje hledáme pro rekonstrukci prvního patra, kde bychom rádi prostory upravili pro rozšíření školy o druhý stupeň a konání dalších aktivit. K celkovému vzhledu budovy chybí také omítky, které jsme zavázáni dodělat během doby pronájmu
(15 let).
Od začátku našeho působení v Hájence se rekonstrukce budovy značně posunula, snažíme se aktivně hledat zdroje pomocí např. grantových výzev, sponzorských darů apod. Rekonstrukce probíhají při společných brigádách za pomoci rodičů a lektorů. Prací se účastní také děti.
Vlastníkem objektu je městská část Dolní Počernice, se kterou máme smlouvu o pronájmu na dobu 15 let. V Hájence, z.s. provozuje DLK V Hájence od roku
2017. V současné době je provoz personálně zajištěn devíti průvodci, kteří zde
pracují na DPP či živnostenský list.

PROJEKT S PERMAKULTURNÍMI PRVKY
DLK v Hájence získal v r. 2019 certifikaci „Projekt s permakulturními prvky“ od Permakultury (CS), z.s. a je součástí sítě a on-line mapy permakulturních projektů:
www.permakulturacs.cz.
Klub se nachází uprostřed stohektarového lesa Xaverovský háj (přírodní památka) na pozemku staré hájovny (zahrada 2000 m2). Nabízí inspiraci především těm,
kdo by chtěli vybudovat podobné vzdělávací centrum pro děti, příležitostně i pro
vzdělávání dospělých a pro setkávání místní komunity.

PERMAKULTURNÍ DESIGN PROJEKTU
Umístění pozemku i provoz DLK V Hájence si samo o sobě vyžadují ekologická,
ekonomická a dlouhodobě udržitelná řešení blízká filosofii permakultury. Permakulturní design vzniká postupnou evolucí, někteří z lektorů jsou s permakulturou
obeznámeni a spolek pořádá četné kurzy blízké permakultuře nebo přímo týkající se permakultury.
Projektový den: jeden den v týdnu se školní děti věnují pozemku Hájenky
a svým vlastním projektům v ekologickém duchu, s návazností na probíraná téma4. DLK V Hájence | PREZENTACE PROJEKTŮ | 60

ta. Školní třídy pracují ten den pod vedením zkušených lektorek (Alena Kopřiva
Chadová a zahradní architektka Zuzana Rejzková).
Elektřina: ze sítě. Topení: kamna na dřevo. Voda: omezený zdroj pitné vody ze
studny (mytí rukou a nádobí). Pitná voda se dováží v barelech. Dešťová voda se
používá na zalévání, splachování wc a pro zvířata.

ZÓNOVÁNÍ – Intuitivní, ale funkční dle PK principů
zóna 0 (dům): budova hájenky
zóna 1 (bezprostřední okolí domu): maštal a kůlna, studna, barely na dešťovou
a studniční vodu, prolézačky, domeček pro včelky samotářky, cesty, loubí s lavicí
na venkovní výuku
zóna 2 (intenzivní): vyvýšené záhony, zvířata – králíci, slepice, indičtí běžci; ovocné dřeviny (stromy, keře), kompost, lavice na venkovní výuku
zóna 3 (extenzivní): sad – jabloně, ořešáky
zóna 4 (polodivoká): na pozemku chybí, její funkci zastává bezprostřední okolí
(okraj lesa – větrolam, v blízkosti rybníky)
zóna 5 (divočina): divoké kouty na okrajích zahrady, 100 ha lesa v okolí

ZAHRADA
·
·
·
·
·

vzrostlé stromy (jabloně, ořešáky), keře (rybíz, angrešt, borůvky, maliny)
zeleninová polykultura (vyvýšené záhony), bylinkový záhon
ekologická péče o rostliny bez použití chemických přípravků a rašeliny
domácí zvířata: slepice, kachny, králíci, morčata, křeček, kocour
divoká zvířata: včelí domeček, krmítko pro ptáky, stálé hromady dřeva

DŮM
· cihlový, prkenné podlahy, 2 kamna na dřevo + 1 přímotop, voda z více zdrojů
(studna, dešťovka, pitná dovážená v barelech)
· postupná rekonstrukce interieru svépomocí při brigádách, vybavení často za odvoz (nábytek, dílna, tvořivý materiál)
· hospodaření s odpady: bio odpad na kompost (zahrada, kuchyň, hnůj), septik
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KOMUNITA
DLK V Hájence soustřeďuje komunitu rodičů dětí z lesní školy a školky. Z iniciativy
DLK i rodičů se zde pořádají různé akce (školní slavnosti, swap oblečení, letní tábory, lyžařské zájezdy, pravidelné i nepravidelné kurzy, střídavá péče o školní zvířata atd.), setkávání lektorského týmu aj.

PERMAKULTURNÍ VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ
V lektorském týmu působí příznivci permakultury a životního stylu blízkého přírodě a obdobně ladění jsou i rodiče dětí z DLK v Hájence.
Projektové dny, kdy se děti věnují pozemku hájenky, vedou lektorky, jejichž profese souvisí s permakulturou – zahradní architektka, designerka a absolventka PDC.
DLK v Hájence pořádá také kurzy a setkání v duchu permakultury (Permakultura v praxi s Milanem Suchánekm, Sociokracie a Dragon Dreaming s Alenou Kopřivou Chadovou aj.).
Alena Kopřiva Chadová absolvovala kurzy: Pozoruj a jednej – školení pro pedagogy a lektory, projekt Children in Permaculture (Adéla Hrubá a Tereza Velehradská, 2019), Teachers Training of Permaculture (George Sobol, 2016), PDC (Permakultura CS, 2014).

PROJEKTOVÉ DNY V DLK V HÁJENCE, TŘÍDA MLADŠÍCH ŠKOLÁKŮ
K lektorování v Hájence jsem se dostala díky tomu, že DLK navštěvují naše děti,
které absolvovaly předškolní vzdělávání v lesních školkách a pokračují v individuálním vzdělávání i v rámci základní školy. DLK V Hájence jsem objevila jako poměrně ideální prostor pro některé aspekty vzdělávání našich dětí (metody vzdělávání, prostředí, nezávislost).
Prvním rokem jsme se postupně začleňovali do místní komunity a pak jsem nabídla učitelce mých dětí, že bych se cítila na vedení kroužku pro děti, který by byl
zaměřen na přírodu, zahradu a také permakulturu. V té době jsem již měla absolvované kurzy uvedené výše.
Nato mi nabídla pravidelné vyučování na celý jeden den v týdnu a možnou spolupráci s lektorkou třídy větších školáků, zahradní architektkou. Mohly jsme se do4. DLK V Hájence | PREZENTACE PROJEKTŮ | 62

hodnout, jak vyučování pojmout, na jaká témata se zaměřit (harmonogram), kdy
pracovat samostatně a kdy třídy sloučit při společných nebo náročnějších tématech. Od září 2019 jsem tedy začala jedenkrát týdně učit třídu mladších školáků
(12 dětí ve věku 6–8 let).

PRŮBĚH VÝUKY
Výuka probíhá většinou na školním pozemku nebo ve třídě. Zaměřujeme se
na praktickou činnost, během níž si děti prohlubují své znalosti z vyučování. Témata prací reflektují koloběh ročních období, svátky a školní slavnosti, látku probíranou při vyučování, probíhající témata (ročníkové téma: Profese a řemesla) a také
potřeby a přání dětí. Stejně jako jiné školní dny mají i projektové dny obdobnou
strukturu, aby se děti dobře orientovaly.
RYTMUS DNE – PROJEKTOVÝ DEN
8.00–8.50
příchod dětí do DLK (na místo setkání)
9.00–9.15
přivítání, ranní kruh (plánování dne)
9.15–10.00 dopolední vzdělávací aktivity I
10.00–10.30 svačina
10.30–12.00 dopolední vzdělávací aktivity II
12.00–12.30 závěrečný kruh (zhodnocení dne), zápis do deníků
12.30–13.00 oběd
13.00–13.30 vyzvedávání dětí
13.30–16.30 odpolední klub a odchod dětí domů
Moje činnost končí ve 14 h uklizením pomůcek a učebny a předání dětí rodičům
nebo dalším lektorům na odpolední klub.

TÉMATA 1. POLOLETÍ, 2019
ZÁŘÍ
Školní téma měsíce: Tesař, truhlář, včelař.
Během září jsme se seznamovali, upevňovali vztahy a přátelství, posilovali vzájem63 | PREZENTACE PROJEKTŮ | 4. DLK V Hájence

nou důvěru a spolupráci a věnovali se školním pravidlům a pravidlům a smyslu poradního kruhu.
V rámci projektových dnů jsme s dětmi pracovali s mapou a prozkoumali školní
pozemek za pomoci karet vydaných centrem Cassiopeia.
Zduplikovali jsme kozu na řezání dřeva, která bude dále sloužit jak dětem pro
praktické vyučování, tak tatínkům při školních brigádách (měření v terénu, používání nářadí).
Věnovali jsme se i tématu včel a včelaření formou her a vyrobili domeček pro
včelky samotářky.
Poznávali jsme bylinky v zahradě, vyzkoušeli zpracovávání usušených bylinek
(drhnutí) a ochutnávali jsme různé bylinkové čaje a rostlinné sirupy.
Koncem měsíce jsme ještě vyrobili venkovní metr (měření a počítání do 200),
vypleli záhon a oseli jej zimní listovou zeleninou (rukola, špenát, hořčice, kerblík,
petrželka).

ŘÍJEN
Školní téma měsíce: Tesař, truhlář.
Do botníku jsme s dětmi vyrobili a doplnili poličky (měření v terénu, používání nářadí).
Formou hry „Na foťáka“ prozkoumaly děti pozemek a jeho proměny (příchod
podzimu), navzájem si ukázaly svá oblíbená místa a zajímavosti na zahradě. Jeden
z dvojice byl fotograf a vodil svého „foťáka“. Ten měl zavřené oči a otevřel je jen
na chvíli, když mu fotograf ťuknul na hlavu. Vznikaly tak pozorně vnímané záběry
a děti prohlubovaly pozornost jeden k druhému.
Děti si pak navzájem v závěrečném kruhu vyprávěly, co zajímavého se jim
ve dvojicích podařilo nafotit.
Jiný den jsme společně procházeli místa v zahradě. Děti říkaly, kde stojíme,
k čemu to místo slouží, jaké je, co zde obvykle dělají. V závěrečném kruhu děti
uvažovaly nad tím, co by ještě chtěly na zahradě Hájenky dělat dalšího – aby to
bylo dobré jak pro ně, tak pro všechny školní a školkové děti a také pro samotnou
zahradu (seznamujeme se se základy permakultury).
Vyšli jsme si také do lesa a určovali stromy a dále pracovali se spadanými listy.
Děti pak ve třídě dokreslovaly odstřižené poloviny donesených listů včetně jejich
žilkování, psaly si názvy stromů (práce s přírodními vzory).
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LISTOPAD
Školní téma měsíce: Kuchař, číšník.
Češeme lupení ze zeleniny zaseté v září a i s jeho pomocí si děti zdobí své svačinky
(krájení, skládání tvarů na talíři, pojmenovávání a ochutnávání zeleniny). Na přání dětí opět vaříme bylinkové čaje a opět hrajeme hru „Na foťáka“. Věnujeme se
i dalším přáním – ohraničujeme hromadu přiveženého písku a vytváříme tak pískoviště, na kterém chlapci tráví spoustu času kutáním staveb, hradeb, koryt a tunelů. Někdy stavím s nimi a vyrábíme řeky a přítoky (i s využitím vody).
V návaznosti na školní téma měsíce vyrážejí školní třídy do blízké restaurace
Jíme ještě lépe v Horních Počernicíh. Mohou si tak prohlédnout prostory restaurace i zázemí, kde kuchaři připavují i jejich obědy.
30. výročí Sametové revoluce se promítlo i do školních témat. Děti navštívily výstavu a během projektového dne absolvovaly bojovku na téma Sametová revoluce, kterou připravila jedna z maminek. Odpovídaly na otázky, získávaly body, za ně
„dobové“ peníze a ty pak mohly směnit za Bony u veksláka, kterého jsem hrála já.
Jinak jsem jistila děti, které právě na bojovce nebyly a během dne s nimi vyráběla svíčky ze včelího vosku a anděly z kukuřičného šustí, protože už se blížil advent
a také školní Vánoční slavnost.
V rámci rodičovské brigády organizujeme maštal, zejména upevňujeme věšáky
na nářadí pro dospělé i pro děti. Dále ohraničujeme a upravujeme další velký záhon. Společně s lektorkou starších školáků máme na starosti workshop výroby adventních věnců.
Poslední listopadový čtvrtek vyrábíme svíčky ze zbytků vosku a s chlapci rovnáme dříví pod střechu do hranice a učíme se vázat polínka tak, aby hranice pevně držela.

PROSINEC
Školní téma měsíce: Advent, rukodělné výrobky, školní Vánoční slavnost
Začátkem prosince mohly děti své výrobky nabídnout k prodeji na Vánoční slavnosti. Během ní proběhly mj. dílničky, které jsem lektorovala a s maminkami a dětmi
jsme vyráběly svíčky z vosku a anděly z ovčího rouna.
Účastníci si mohli vyzkoušet česání prané ovčí vlny a tvoření s ní, nebo tvoření s česanou bílou a barvenou ovčí vlnou. Andělíčka si mohli vyrobit i malé děti
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bez použití plstící jehly. Zájemcům jsem plstění ukázala a vzniklo mnoho originálních výrobků.
V plstění si přály děti pokračovat i další týden a plstily různé figurky. Také jsme
vyrobili semínkové koule pro ptáčky a spolu s jablíčky je průběžně děti věšely
na školní zahradě nebo v lese s různými lektory.
Poslední prosincový čtvrtek jsme se školními třídami vyrazili do vánoční Prahy.

PERSPEKTIVA
Lektorování v DLK v Hájence se plánuji věnovat i nadále. Jako rodič i jako lektor
jsem s DLK v Hájence velmi spokojena. Těší mě i příjemné a respektující společenství lektorů a rodičů dětí.
Mě osobně čeká v r. 2020 absolvování kurzů Respektovat a být respektován
(Soňa Rýdl) a Nenásilná komunikace (Helena Kurzweilová). Dále plánujeme společně s dalšími lektorkami Hájenky absolvovat supervizi lektorského teamu (Jana
Merhautová – Eko Arts Therapy Institut). Tento záměr vyvstal po tom, co jsem
v Hájence lektorovala kurz Sociokracie a Dragon Dreaming, kterého se zúčastnila
část lektorského týmu Hájenky. Jsem tímto rozhodnutím velmi potěšena, tím spíš,
že se supervize chtějí zúčastnit všichni lektoři (9 lidí).

ŠKOLNÍ ZAHRADA
V plánu máme zapracovat s dětmi i s lektory na společné vizi vývoje školní zahrady. Chceme se soustředit spíše na multifunkčnost zahrady, než na to, abychom ji
zaplnili množstvím stabilních prvků. Počítáme s tím, že každoročně přicházejí nové
děti a rodiče nebo i lektoři, kteří zde také chtějí něco tvořit. Zahradu plánujeme
uzpůsobit tak, aby poskytovala dostatek prostoru pro vzdělávání, hru a pokusničení dětí. A také dostatek klidu pro chovaná zvířata.
Během zimních měsíců se s dětmi zaměříme na práci s mapou a budeme zakreslovat specifická místa:
Mapa stínů: Kde je stín i v poledne?
Mapa větru: Odkud fouká vítr, kde na pozemku je větrno, kde je závětří?
Mapa mrazu: Kde se drží i v poledne jinovatka, případně odtávající sníh?
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Mapa cest: Kudy vedou cesty, kde je vyšlapané bláto?
Mapa tání: Která místa jsou i v zimě na zahradě nejteplejší, kde taje sníh nejdříve?
Mapa vody: Kudy teče po pozemku voda, co se děje s vodou ze střech?
Pozorování poslouží dalším plánům na rozvoj pozemku.
Vysnívání zahrady se budou věnovat společně (případně paralelně) obě školní třídy. Pro přípravu realizace využijeme prvků z Dragon Dreaming (destilace snů).
Věřím, že právě postupná evoluce vzniku permakulturního designu Hájenky
a její zahrady, je vhodnou cestou, protože ne všichni lektoři jsou detailně obeznámeni s permakulturou, ale zároveň je dobré, že mohou být i bez toho nenásilně
do projektu zapojeni.
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6. POLNÍ CHALLENGE V PRAZE-KOLOVRATECH
LOKALITA
Praha-Kolovraty, oblast polí Na Holici a V Cicavách. Na docílení ekologičtější péče
na svých polích v Kolovratech se snaží ve stejné době více majitelů, kteří různou
měrou spolupracují: Alena Kopřiva Chadová, Petr Čáp, Miroslav Marinčič (místostarosta MČ Praha-Kolovraty), MČ Praha-Kolovraty.

RESUMÉ
K vážnému záměru vnést ekologii, ideálně i permakulturu na rodinná pole v Kolovratech jsme se vzájemně vyhecovali se sousedem Bohumila zahrady, Petrem Čápem v r. 2016. Obě rodiny mají v Kolovratech dohromady 8 ha polí, o které pečovala místní zemědělská firma konvenčním způsobem.
Ve spolupráci s Permakulturou (CS) jsme odstartovali přípravné období, kdy
probíhalo permakulturní vzdělávání zájemců o tuto tematiku. Bylo dostatek příležitostí i času absolvovat kurzy IPC a PDC a následně jsme na Bohumila zahradě
pořádali Kurz pokročilého permakulturního designu, který lektorovala Denisa Tomášková, a výstupem byl permakulturní design pro dvě z těchto polí.
Plány se z různých důvodů (zatím) zrealizovat nepodařilo, ale absolvovala jsem
několik jednání s blízkými zemědělci a jeden z nich byl ochoten se o tato pole starat ekologicky. Nakonec mi původní zemědělec nabídl, že v naší oblasti bude preferovat ekologicky šetrné postupy (půdní blok o rozloze 22 ha).

ČLÁNEK PRO KOLOVRATSKÝ ZPRAVODAJ 4/2019
ZMĚNA K LEPŠÍMU NA POLÍCH V CICAVÁCH
Bloky polí v okolí Kolovrat obhospodařuje několik zemědělců, někteří konvenčně,
jiní více ekologicky. Ohleduplněji k přírodě se starají ti z nich, kteří mají své vlastní rodinné hospodářství. Majiteli polí jsou z velké části kolovratští občané, starousedlíci či jejich potomci. To se týká i naší rodiny. Již více než čtyři roky se aktivně snažím o to, aby se alespoň na rodinná pole vrátila péče respektující přírodu.
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To, že již v České republice chybí dvě třetiny hmyzu, adekvátně k tomu i ptactva
a jsme svědky pravidelných úhynů včelstev kvůli postřikům polí, považuji za alarmující skutečnost. Nehledě na to, že na kolovratských vycházkových okruzích bývám nejen svědkem ale i účastníkem polních úprků (se psi, dětmi, kočárky) před
stříkacím strojem a dobře vím, že i MČ Praha-Kolovraty s konvenčním zemědělcem ukončila veškeré smlouvy.
Mnohá a mnohá jednání s různými zemědělci z okolí (dokonce pořádání kurzu pokročilého permakulturního designu) vyústila nakonec v překvapivý závěr. Stávající konvenční zemědělec mi nabídl, že na polích v Cicavách bude pěstovat část
své produkce, kterou realizuje v bio-kvalitě.
Nyní je zde zaseta ještě pšenice, ale následně by ji měla vystřídat bio soja. Sepsali jsme tak smlouvu, ve které stojí, že zemědělec bude na těchto polích preferovat ekologicky šetrné postupy s ohledem na častý výskyt dětí a lidí v této lokalitě (Lesní klub sOOvička, Bohumila zahrada, vycházkové okruhy) a o chystaných postřicích, že mě informuje předem, což činí a já pak předávám zprávu lesnímu klubu.

Benefitem tohoto modelu je fakt, že zemědělec pracuje na větších půdních blocích, takže ekologičtější péče by se měla týkat nejen mých polí, ale celého spravovaného půdního celku, což by mělo být přibližně 20 ha. Tento celek začíná
na okraji Kolovrat při ulici Do Lipan a táhne se nalevo kolem císařské cesty.
Ráda bych podpořila i další majitele polí v okolí Kolovrat ve snaze o navrácení
ekologičtějších postupů na tato místa. Jsou tu i další schopní a ekologicky smýšlející zemědělci hledající prostor a určitě to není krok zpět, ale směrem k uchování živé přírody pro potomky.
Alena Kopřiva Chadová

ČLÁNEK O KURZU PRO WEB PERMAKULTURY (CS)
KURZ POKROČILÉHO DESIGNU KOLOVRATECH ANEB MÁM POLE
A CHCI, ABY BYLO OBHOSPODAŘOVANÉ EKOLOGICKY
Důvod, proč jsem iniciovala polní permakulturní kurz pro pokročilé, byl tento: jsa
vytrvalým nadšencem permakultury a životního stylu tomu odpovídajícímu, poštěstilo se mi v roce 2015 založit v Kolovratech komunitní zahradu.
Z příležitostných debat se sousedem získaného pozemku – říkejme mu třeba Vincenc - vyplynulo, že obě naše rodiny mají v blízkém okolí několik polí a že
máme sto chutí udělat něco pro to, aby byla pole obhospodařována ekologicky.
Oslovila jsem tedy Permakulturu (CS) oplývající Akademií permakultury, s kterými dlouhodobě spolupracuji, bylo-li by možné uspořádat zde kurz s nastíněním
možných postupů, využití pozemků atd. Zcela reálně jsme uvažovali i o vybudování malé farmy s napojením na KPZ (komunitou podporované zemědělství). Dostali jsme přidělený nejbližší možný termín – za dva roky.
Jak se chystá kurz
Účast na kurzu pokročilého permakulturního designu je podmíněna absolvováním
PDC (Permaculture design course / Úplný kurz permakulturního designu), což je
cca 14denní školení a praxe (kolem 80 hodin). Kurzisty bylo po dohodě s vybranou lektorkou Denisou Tomáškovou možné doplnit o absolventy IPC (Introduction
to Permaculture / Úvod do permakultury), což je 3denní školení. Oba typy kurzu
pořádá Akademie permakultury několikrát ročně. Měli jsme tedy dva roky na to,

abychom sehnali lidi se zájmem o tuto problematiku, například i budoucí spolupracovníky z blízkého okolí, a ti zase měli dostatek času na to absolvovat potřebné kurzy. Dva roky nakonec bylo času tak akorát.
Během příprav kurzu se začaly vynořovat další možnosti, ale i obtíže. Naskytl se šikovný ekozemědělec z blízkého okolí, který by si pár hektarů navíc pronajmul, ovšem produkce by byla pod jeho taktovkou. Jako záložní plán naprosto skvělé, ale přeci jen jsme se rozhodli kurz pořádat, abychom získali náhled na možné
způsoby využití pozemků, které třeba ještě nevidíme. Víc hlav víc ví. Získali jsme
také příslib od dalšího majitele pole, které se nachází v bezprostředním sousedství
komunitní zahrady v ideálních podmínkách (velikost necelý hektar, blízko ke zdrojům i komunikaci, oddělení od ostatních polí po celém obvodu remízem). Tam by
se dalo zcela jistě začít intenzivněji. Ovšem doba, kdy by mohlo reálně k pronájmu
dojít, a co případně bychom zde mohli vysadit (dřeviny), je ještě na další jednání.
Pole naší rodiny i pole souseda Vincence jsou sice celkem blízko (do 1 km), ale
ne tak docela, aby se na nich mohla už od začátku rozvíjet nějaká intenzivnější
činnost – šlo nám zejména o pěstování jídla. Další obtíží byl nově vznikající Metropolitní plán Prahy, jehož návrh byl veřejnosti poprvé prezentován jen nedlouho
před konáním kurzu. Ukázalo se, že přes jedno z polí má vést dálnice, přes další
železniční rychlodráha, ale stále ještě máme několik polí, která by měla zůstat výstavbou nedotčená.
Nečekané nástrahy a šťastné rozuzlení
Ohledně vizí i intenzity osobního pracovního nasazení, nehledě k výši (či spíše
níži) rozpočtu, se situace nás „majitelů“ polí poněkud rozcházela, jak jsme nakonec
během jednoho testu na kurzu zjistili. Výchozí zadání jsem tudíž lektorce ani trochu nezáviděla a jen se zatajeným dechem sledovala, jak se jí pozvolna začíná vařit hlava a semtam dmýchne z uší pára. Nevzdala to a se zavilostí permakulturistkám vlastní přišla třetí den s konceptem, po jehož prezentaci ze mě spadly všechny obavy a zalila mě nesmírná vděčnost, obdiv a naděje, že farmička může začít
vznikat s prostředky i pozemky, které máme, se znalostmi, které máme, i s našimi aktuálními časovými možnostmi a navzdory různorodosti našich cílů. Nechala
nám každému jeho království, navrhla způsob spolupráce, ale i nezávislosti, a zárodečnou farmičku na pronajatém poli mobilní, kdyby dohoda s majitelem nějak
nedopadla.
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Metody designování
Co pro mě na kurzu bylo překvapující a inspirující… Zcela jistě si prostuduji doporučenou publikaci The Lean Farm, což by volně přeloženo znělo asi jako „elegantní minimalismus na farmě“. Jak jsem vyrozuměla, jedná se o koncept provozu, který vyvinula japonská Toyota a který lze s úspěchem aplikovat i na fungování farmy. Jedná se zejména o maximální efektivitu provozu a kvalitu produktů, o jednoduchost manuální práce, a tím i o možnost záměny pracovníků bez vlivu na plynulost výroby. Analyzovali jsme průběh produkce mrkve na farmě od zakoupení osiva až po uložení výdělku do banky a zkoumali, které činnosti v tomto řetězci jsou
pro život mrkve nezbytné a přispívají k její kvalitě. Dále jsme identifikovali, které
činnosti spojené s produkcí mrkve mohou být samotné mrkvi ukradené, ale které jsou nezbytné pro chod farmy – ty jsme označili jako „MUDA 1“ (japonský termín, znamená první stupeň balastu). Činnosti, bez kterých se obejde kvalita mrkve i chod farmy jsme označili jako „MUDA 2“, ty zatěžují chod farmy a komplikují provoz. Cílem bylo eliminovat „mudy“. Některé činnosti byly těžko jednoznačně zařaditelné – záleží na tom, jestli např. distribuci produktů stavíme na vožení
zboží za zákazníkem nebo na předplaceném pravidelném odběru přímo na farmě.
Dále byl zajímavý výčet druhů odpadu na farmě: nadprodukce, neefektivní doprava zboží, čekací doby, nadbytečné zpracování, zbytečné nákupy vybavení, defekty, neefektivní pohyb lidí (dlouhé trasy, krátké násady aj.) a nevyužitý talent.
Po stanovení priorit a vypracování časového harmonogramu budování farmy
od 1 do 10 let jsme přikročili k designu pozemků. Kreslili jsme na připravené katastrální mapy pozemků v měřítku 1:200 nebo 1:500. Řídili jsme se podle „Yeomans‘
Scale of Permanence“ (stupnice stálosti různých prvků) a postupovali od definování klimatu, krajiny, vodních prvků, cest a stromů až po drobnější struktury, ploty
a půdu. Pro mnohé členy naší skupinky (pracovali jsme ve dvou skupinách na různých úkolech) včetně mě bylo zásadní uvědomit si, že tvar políček či dlouhých záhonů by opravdu měl respektovat vrstevnice, aby nedocházelo k erozi půdy a naopak aby se voda dobře zasakovala, prakticky aby pokud možno z pozemku vůbec neodtékala. Už jen zakreslení políček a cest podle vrstevnic vykouzlilo na papíře krásné organické tvary a bylo vidět, jak se záměr citlivě a funkčně napojuje
na konkrétní místo v krajině.
O principech, nástrojích a přístupech, se kterými jsme se seznámili, bych mohla psát ještě dlouho. V souhrnu byly velmi přínosné, a to nejen pro budování far71 | PREZENTACE PROJEKTŮ | 6. Polní Challenge v Praze-Kolovratech

my, ale i pro zapracování do každodenního života. Výsledkem čtyřdenního úporného soustředění 12 permakulturníků pod vedením výkonné lektorky je reálně použitelný koncept provozu malé farmičky s využitím drobné lidské a slepičí práce
(příprava záhonů spásáním, hrabáním a hnojením) a s využitím předplatného členů KPZ, doplněné případným samosběrem, s produkcí zejména nenáročné zeleniny a pestré škály drobného ovoce. V první fázi se může jednat jen o produkci pro
širší rodinu a přátele.
Další rozšíření farmy a smělé vize do delšího časového horizontu vymýšlela druhá skupina, která přišla s konceptem rozlehlého permakulturního zemědělského
parku se vzdělávacím centrem, hospodářskými zvířaty a pokusnými políčky pro školy. A i s kavárnou a s rozhlednou! Tato část by byla realizovatelná už s využitím
dotací či investic zvenčí, což by byl úkol pro našeho souseda Vincence. Nedokázali jsme si představit jen jediné – že bychom pořídili hlídací pštrosy, jak nás nabádala lektorka. Některý z příštích kurzů se tedy patrně zaměří na chov drůbeže
nadměrné velikosti.
Chcete to také zkusit?
Smyslem tohoto už dlouhatánského článku je mj. i podpořit potenciální zájemce
o pořádání kurzu pokročilého pemrakulturního designu. Skupina proškolených lidí
dokáže během krátkého času navrhnout funkční koncept permakulturního projektu pro reálného klienta a reálnou situaci, ať už se jedná o pole, sady, jedlé lesy, potravinové komunity, systémy alternativní měny aj. Pevně dané hranice i ta trocha
krkolomnosti, kterou realita obvykle přináší, je totiž pro trénink permakulturních
dovedností nesmírně přínosná. Nehledě na to, jak velkou hodnotu má výsledek takového vydatného soustředění pro klienta. Počítejte s tím, že tento typ kurzu bývá
pobytový, protože se sjíždějí lidé z různých končin naší země. Je tedy třeba zajistit
alespoň prostou verzi noclehu pro skupinu 10–15 lidí (přes léto stany), prostor pro
tvoření za jakéhokoli počasí a plnou penzi pro zájemce po celou dobu konání kurzu. S organizací i s naceněním kurzu zcela jistě pomůže Akademie permakultury.
Kurz pokročilého permakulturního designu v Kolovratech pořádal vzdělávací spolek sOOva. Kurz probíhal na Bohumila zahradě (komunitní zahrada v Kolovratech) v jurtě Lesního klubu sOOvička. Lektorování zajistila Akademie permakultury. Všem zúčastěným subjektům, jakož i zaníceným kurzistům moc děkujeme!
Alena Kopřiva Chadová
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JEDNÁNÍ SE ZEMĚDĚLCI, INSPIRATIVNÍ FARMY
Po absolvování kurzu pokročilého designu v Kolovratech (2018) jsme si ještě nějaký čas pohrávali s myšlenkou, že farmu skutečně založíme a objížděli jsme farmáře, kteří hospodaří ekologicky nebo blízko permakultuře. Navštívili jsme Biofarmu Viola v Lipníku na Nymbursku, absolvovali exkurzi po polích a konzultovali náš
plán s farmářem. Dále jsme navštívili blízké hospodářství Václava Veselého v Semčicích, který zvládá své částečně samozásobitelské hospodářství obstarávat ještě
mimo hlavní pracovní poměr.
Další inspirací pro nás byla například permafarma Jagava, kterou jsem navštívila už dvakrát, z toho jednou jako člen certifikačního týmu Permakultury (CS). Zúčastnila jsem se i mezinárodní konference o minoritních plodinách, kterou pořádal VÚRV v Ruzyni.
Nakonec jsme se s mým mužem shodli, že založení farmy by pro naši rodinu
v současné situaci byla příliš velká zátěž, ať už finanční, časová nebo psychická.
Stále se nám vracela na mysl věta z jednoho cvičení na kurzu pokročilého permakulturního designu: „Co by tento projekt znamenal pro kvalitu vašeho života?“ Můj
muž by určitě své zaměstnání nezměnil a tak by většina organizační práce padala
na mě. Po zkušenostech s koordinováním komunitní zahrady jsem se nedokázala
dostatečně motivovat ke shánění týmu, který by si vznik farmy vzal za vlastní projekt a jehož bych mohla být součástí a ne hlavním motorem.
Přistoupili jsme tedy k plánu B – shánění zemědělce, který se o pole bude starat ekologicky samostatně, případně pěstovat určité plodiny po domluvě s námi
(brambory, mrkev, řepu, dýně aj.). Uvažovali jsme dokonce i o výsadbě rychlerostoucích dřevin, což bychom do velké míry sami obhospodařovávat zvládli, ale přišlo nám škoda nechat pole zarůst. Podobně ale postupuje MČ Praha-Kolovraty,
která jiného zemědělce nenašla, a tak na svěřená magistrátní pole vysazuje lesíky a remízky.
Písemně jsem obeslala osm zemědělců v okolí včetně stávajícího nájemníka,
který pole obhospodařuje konvenčně a o kterém jsem z různých stran slyšela, že
s ním zkrátka dohoda není. Poptávala jsem ekologickou péči o pole.
Čtyři zemědělci projevili zájem o bližší informace. Se dvěma z nich jsem se setkala v terénu a z toho s jedním jsme se dokázali ihned shodnout, že je kdykoli schopen pole převzít a poskytnout jim náležitou péči. Protože má vlastní rodinné hospodářství, je i v jeho zájmu po pole řádně a ekologicky pečovat. Činí tak
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u polí, které již v pronájmu má. Kromě všeho jsme i vzdáleně příbuzní. Nabídl revitalizaci půdy s využitím jetelotrávy, pěstování obilí, případně trávy na seno nebo
dalších polních plodin.
Druhý zemědělec, s kterým jsem se v terénu setkala, nebyl z polí moc nadšený kvůli špatnému přístupu. Moje pole i pole dalšího zájemce Petra Čápa jsou přístupné jen přes závoru cestou širokou maximálně na traktor, s kombajnem samostatný přístup na pole není. Svého času MČ Praha-Kolovraty lány polí rozdělovala polními cestami osázenými stromy. Vzhledem ke způsobu zemědělské výroby i k rozrůstání hlavního města se zde již nepočítá s tím, že by se majitelé chtěli na svá pole dostávat s větší technikou. Cesty jsou tedy úzké, stromy zasazené
v šíři pro průjezd spíše traktůrku, který zde vysekává trávu, a koruny stromů nejsou založené tak vysoko, aby mohl projet traktor s plným valníkem.
Třetí zájemce reagoval vlažně a k setkání nedošlo.
Jediný zemědělec, který se v MČ Praha-Kolovraty o svá pole a louky stará ekologicky a chová krávy, bohužel neměl zájem se setkat a patrně je pracovně velmi vytížen.
Během jednání jsem narazila na nečekaný zádrhel. Můj otec, ač mi pole předával s tím, že ví o mých záměrech, sepsal po darování pole do mých rukou se stávajícím zemědělcem pachtovní smlouvu na 5 let s roční výpovědní dobou. Než nabyla darovací smlouva platnosti, stihla ještě začít platit otcova pachtovní smlouva,
která přechází na nového majitele. Takže po mnoha letech čekání na tuto příležitost přede mnou bylo dalších 6 let sjednaných s konvenčním zemědělcem.
Přes veškeré obavy se mi ale podařilo s tímto zemědělcem vyjednat zkrácení
pachtovní smlouvy na 3 roky a sepsat novou smlouvu, ve které přislíbil upřednostňovat ekologicky šetrné postupy na celém přilehlém půdním bloku o 22 ha.
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Biofarma Viola v Lipníku
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Farma V. Veselého v Semčicích

7. PERMAKULTURNÍ ZAHRADA U RD V BŘEZOVÉ
LOKALITA
Březová, okres Beroun, pozemek o rozloze 4478 m2, mírný jihovýchodní svah
Zadavatel: Tereza Nykodýmová, Andrea Roden

VÝCHOZÍ SITUACE
Zadáním tohoto projektu bylo vypracovat studii permakulturní zahrady, která by
rodině se dvěma dětmi poskytla co největší míru samostatnosti a obživy. S tímto záměrem již rodina pozemek pořizovala. V plánu bylo postavit zde dřevostavbu a věnovat se z velké míry pěstování zeleniny, vysadit ovocný sad, pořídit pár
ovcí, drůbež a zpracovávat vypěstovanou úrodu. Přibližně jednu třetinu pozemku v odlehlé části chtěli majitelé využít i jako prostor pro rekreaci přátel a zákazníků, což by přispívalo do rodinného rozpočtu. Pro tento účel zde budou postaveny dvě chatky.
Pozemek se nachází v odlehlé části obce Březová a jedná se o turisticky atraktivní, přesto klidnou lokalitu. V dochozí vzdálenosti se nachází Údolí ticha a hrady Žebrák a Točník. První konzultace proběhla v létě 2018.

ANALÝZA POZEMKU
Pozemek ve tvaru obdélníku přiléhá ke komunikaci úzkou, jihovýchodní stranou,
na které se i mírně svažuje. V budoucnu by zde měla být vrata a přístup na pozemek. Severovýchodní dlouhou stranou přiléhá pozemek k cestě, z které vede stávající přístup na pozemek (vrata), který zůstane zachován. Za cestou jsou další
obydlené parcely. I jihozápadní stranou přiléhá pozemek částečně k sousední obydlené parcele. Zadní polovina pozemku přímo sousedí s polem, od něhož zatím není
izolovaná jinak než oplocením.
Ze sítí vede na pozemek pouze elektřina. Majitelky počítají s využitím stávajícího studničního vrtu jako se zdrojem pitné vody. Topit budou dřevem. V plánu
je i vybudování kořenové čističky na šedou vodu a podzemní nádrže na dešťovou
vodu. Pro odpad z wc (černá voda) bude sloužit jímka.
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Majitelé pozemku mě oslovili ve fázi, kdy teprve jednali s dodavateli o projektu na stavbu domu. Zároveň si také chtěli udělat jasno o podobě zahrady a začít
tam již vysazovat stromy, pěstovat zeleninu a pořídit zvířata. Občas zde již přebývali v maringotce. V jednání byla menší patrová dřevostavba se sedlovou střechou
a dům byl řešen prakticky jako ostrovní systém.
Domluvili jsme se proto, že studie zahrady se bude v první fázi soustředit na ty
části pozemku, které budou stavbou nedotčené (zóna 2 a 5). Po ukončené stavby přijde na řadu druhá část studie, která se bude zabývat bezprostředním okolí domu (zóna 0 a 1).
O permakultuře již zadavatelé něco věděli a dále se v tomto směru vzdělávají.

HRANICE POZEMKU, PLÁNY
Společně jsme přeměřili hranice pozemku a k další práci jsem využila katastrální
mapu v měřítu 1:200, kterou pro návrhy zahrad obvykle používám.

Dále jsem vycházela z následujících podkladů, které mi dodala majitelka pozemku:
Urbanistická studie, zóna 4. Březová, květen 2018
Územní plán Březová, hlavní výkres, říjen 2012
Územní plán Březová, dopravní infrastruktura, koncepce, říjen 2012
Hranice pozemku v jeho přední části byly již obrostlé živým plotem z thují a habrů (viz úvodní foto). Většinu živého plotu se majitelky rozhodly zachovat. Pro oživení estetické i užitkové budou thuje na některých místech nahrazeny původními
českými keři s užitkem pro divoká zvířata (hmyz, ptáky) i pro lidi.
V zadní části pozemku bude vysazen větrolam s využitím mj. stromů a dřevin
s jedlými plody. Důvody pro jeho výsadbu jsou vysoká větrnost na pozemku (fouká zejména z této, severozápadní strany) a dále odclonění od sousedního pole obdělávaného konvenčně.

PŮDA NA POZEMKU
Podle vyjádření majitelů, kteří již na pozemku založili první záhony, a také podle bioindikátorů je půda na pozemku výrazně jílovitá, v suchém létě naprosto
ztvrdlá. V travním porostu dominují odolné rostliny prosperující i v tvrdé suché
půdě: pcháč obecný, řebříček obecný, pýr, smetanka lékařská. Pozemek byl oplocen a osazen přibližně před deseti lety, dříve zde bylo pole.
S majiteli jsme se shodli na potřebě průběžného obohacování půdy a zejména v místech výsadby stromů a zakládání záhonů na výraznějším dodání kompostu a mulčování.
Po vypracování studie majitelé v tomto směru pokračovali již samostatně, využili přítomnosti bagru na pozemku při stavebních pracech a nechali si vyhloubit základy záhonů. Dodávají do nich koňský hnůj díky chovateli z blízkého okolí.
Podrobnější rozbor půdy jsme neprováděli.

VODA NA POZEMKU
Pro čerpání pitné vody bude sloužit stávající studniční vrt. Dešťová voda ze střech
se bude zachytávat do podzemní nádrže a částečně i do nádrží nadzemních.
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V okolí domu počítají majitelky s bylinkovými záhony a s kuchyňským záhonem.
Tyto i další záhony budou zavlažovány dešťovou vodou.
Vzhledem k tomu, že pozemek se svažuje jen velmi mírně, shodli jsme se
na tom, že terénní úpravy k zadržování dešťové vody (svejly) není třeba provádět.
Pouze poblíž záhonů bude malé jezírko nebo zakopaná vana kvůli zvýšení biodiverzity a k občasnému použití malého množství vody při zahradní práci.
Pro čištění šedé vody bude sloužit kořenová čistička v blízkosti domu. Černá
voda (odpad z wc) bude svedena do jímky a podle potřeby vyvážena z pozemku.

CESTY
Pozemek je zatím přístupný z jedné strany (boční vrata), výhledově bude přístupný i z části přiléhající k hlavní komunikaci, kde bude hlavní vchod a vjezd. Do studie zahrady jsem zapracovala i prostor pro další cestu uvnitř pozemku – okružní
cestu sadem, dostatečně širokou pro průjezd traktoru s valníkem, který sem bude
přivážet koňský hnůj. Okružní cesta bude rovněž sloužit pro údržbu sadu, distribuci a svoz zahradního materiálu. Cesta ústí u bočních vrat.
V jednání byla dlouho varianta obecní cesty, která bude pozemek přetínat
v zadní odlehlé části. Majitelé pozemku se opakovaně snaží vyjednat, aby obecní
cesta vedla až za jejich pozemkem. Ve studii počítám s první, pro majitele s komplikovanější variantou.

ROSTLINY NA POZEMKU, VÝSADBA
Stávající výsadba čítá dva živé ploty z thují, jeden živý plot z habrů, několik vysazených borovic a nálety topolovce. Většina stromů zůstane zachována, živé ploty
budou doplněny původními českými dřevinami s užitkem pro zvířata i lidi.
V plánovaném sadu bude pestrá paleta ovocných stromů, kvůli chovu ovcí jsou
vhodné polokmeny nebo vysokokmeny. Zadní část pozemku, potenciálně samostatně oplocená kvůli obecní cestě bude sloužit jako tvrdý sad i větrolam (severozápad). V centru pozemku, uprostřed okružní cesty bude políčko na hlavní plodiny vyžadující občasnou péči (brambory, dýně, cukety, rajčata apod.). Kvůli ovcím
bude ohrazené síťovinou. Záhony vyžadující intenzivní péči nebo používané často
budou v blízkosti domu.
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BŘEZOVÁ – NÁVRH PRODUKČNÍ ZAHRADY U RD
ZADAVETEL
Tereza Nykodýmová, Březová, T: 724 855 017, E: terina1@centrum.cz
30

ZHOTOVITEL NÁVRHU
Alena Kopřiva Chadová, Praha, T: 607 704 611, E: alena.chadova@gmail.com
Návrh zahrady je zaměřen na produkční část zahrady mimo parcelu s domem.
POZEMEK
Pozemek č. p. 475/13 s možností rozdělení pozemku na 4 parcely.
Nadmořská výška: 350 m n. m.
Pozemek v rovině, na okraji obce v polích, skupina 12–30 izolovaných domů.
Sítě: elektřina; Zdroj vody: vrtaná studna, dešťová voda
Podoba RD je zatím v jednání, charakter venkovský.
Umístění RD je plánováno na přední parcele, kde se nachází studna.
PODKLADY
Urbanistická studie Archion pro obec Březová, květen 2018

31

29

25
24

21

22
23
32

33
34

35

36

LEGENDA

26

hranice pozemku č. p. 475/13
stávající oplocení pozemku

25

27

20

stávající živý plot – thuje
stávající živý plot – habr
37

stávající (náletové) stromy – možno ponechat
stávající (náletové) stromy – vhodné pokácet (i vzhledem k urb. studii)
stávající vstup na pozemek – vrata
navrhované vstupy na parcely dle urb. studie (dřeviny kácet, pokud bude třeba)

27

pravděpodobný budoucí vstup na přední parcelu
nový strom/keř

43

38

41

42

40

živý plot z drobných ovocných keřů (maliny, ostružiny, zimolez kamčatský, rybíz…)
ČÍSLOVANÉ BODY
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

přední parcela, budoucí umístění domu, záhony poblíž studny
stávající živý plot možno místy nahradit/doplnit volně rostlými jedlými keři
vrtaná studna
vhodný prostor pro navezení zeminy ze stavby a terénních úprav, budoucí sklípek,
taktéž vhodný prostor pro další větrolam u domu, na svahu může být klouzačka pro děti,
bylikový záhonek, pod kopečkem pískoviště, ohniště, na kopečku případně malá rozhledna
nebo opevnění (Žebrák a Točník)
a jehličnaté i ovocné keře
přenosné oplocení výběhu ovcí (el. ohradník)
stávající umístění suchého wc (mohlo by být i u zvířat)
druhá parcela, stávající vstup zůstane zachován
cesta (stačí prostor na trávníku) pro auto s vozíkem případně traktor s valníkem (hnůj)
voliera pro kočku (se svodem dešťové vody ze střechy)
MARINGOTKA
stávající záhonky možno ponechat, neob osadit prostor ovoc. dřevinami
kompost (kuchyňský odpad z maringotky, bio odpad ze záhonků)
ovčín (část lze použít pro zásobu sena)
kůlna (nářadí, kolečko, kárka…), pokud by kůlna byla později blíže domu, lze tento prostor
využít jako seník (zásoba sena a slámy pro ovce a slepice) i místo pro kontejner na dešťovku
kurník (část lze použít pro zásobu slámy)
záchodový kompost (2 komory), po ročním odležení použít pro hnojení keřů u plotu
bylo by vhodné dotáhnout ke kůlnám elektřinu (osvětlení, slepice) a vodu (pro zvířata)

12

39

11
16
47

10

čtvrtá parcela, v budoucnu dle Urbanistické studie oddělená pěšinou,
již nyní je řešena jako oddělený prostor prozatím bez samostatného oplocení,
měla by sloužit pro krátkodobépronájmy (2 chatičky, stany…), sousedí s polem
21 a 22 chatička 4x6 m včetně verandy
23
ohniště
24
separační wc (kadibudka) se záchodovým kompostem
25
kompost (zahradní a kuchyňský odpad)
26
vhodné umístění pro vrtanou studnu (zdroj vody pro chatičky)
27
živý plot z drobných ovocných keřů (maliny, ostružiny, zimolez kamčatský, rybíz…)
STROMY NOVÉ
nestříhaný živý plot z jedlých keřů (průměr koruny cca 4 m),
prioritně lísky (sousedství s polem – postřiky), případně černý bez, hloh aj. (ptactvo)
keře jsou spolu s ořešáky součástí „větrolamu“
1 jedlý samosprašný kaštan (v rohu – pichláky) a 2 ořešáky / nebo 3 ořešáky /
nebo 1 samosprašný ořech a 2 jedlé kaštany (vedle sebe)
32
vysokokmen, šířka koruny 10 m, pod stromem 2 parkovací místa ve stínu
vhodné by byly drobné plody, např. moruše (ať nepadají velké plody na auta)
33 a 34 ovocné stromy, vysokokmeny, šířka koruny 7 m, např. hrušně (letní, zimní)
35 a 36 ovocné stromy, vysokokmeny, šířka koruny 7 m, např. jabloně (letní, zimní)
37
podél plánované cesty 4 stromy, součást větrolamu
šířka koruny 10 m, vysokokmeny, např. třešeň (raně kvetoucí)
38
hrušeň např. „Muškatelka letní“ (stará česká odrůda, odolná, dlouhověká, pestré využití)
39
hrušeň např. „Charneuská“ (stará belgická odrůdá, odolná, zimní, pestré využití)
40–42 ovocné stromy, šířka koruny 5 m, např. meruňky (chráněná poloha, sluneční past)
43 a 44 ovocné stromy, šířka koruny 7 m, např. ryngle
45
jabloň „Průsvitné letní“, vysokokmen, šířka koruny 5 m (i pro ovce, opylovačem je Ontario)
46
jabloň „Ontario“, vysokokmen, šířka koruny 7 m (zimní, skvělý opylovač)
47
ovocný strom, šířka koruny 5 m, např. muchovník (v okolí maringotky nebudou vosy)
48
ovocný strom, šířka koruny 7 m, např. jeřáb „Moravský sladkoplodý“
49
ovocný strom, šířka koruny 7 m, např. hrušeň
50–52 ovocné stromy, šířka koruny 5 m, např. švestky
53
ovocný strom, šířka koruny 7 m, např. jabloň
54
ovocný strom/keř, šířka koruny 4 m, např. kdouloň, aronie, mišpule

45

19

15

17
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třetí parcela, kde se prozatím se samostatným vstupem nepočítá
ohražený prostor pro zásobu hnoje, kompostu, zeminy, bio odpadu ze zahrady,
na uleželém kompostu lze přímo na místě pěstovat dýně, cukety, rajčata aj.
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Veškeré informace o navrhované výsadbě obsahuje vypracovaná studie zahrady.
V plánu je výsadba starých odrůd ovocných stromů (jabloně, hrušně, ryngle, švestky, meruňky, moruše, jeřáb sladkoplody aj.), ořešáků a samosprašného kaštanovníku, třešňová alej. Z keřů dříny, velkoplodé hlohy a mišpule, rybízy, kamčatský zimolez, hlošina okoličnatá, černý bez aj.
Po odsouhlasení studie jsme společně s majiteli vyměřili a vykolíkovali místa
pro vysazení všech stromů. Jejich výsadbu řeší majitelé samostatně a postupně dle
svých možností.
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Dřevo na otop (na paletách, metrové aj.) by bylo vhodné uskladnit poblíž domu na přední parcele
a pro případný vjezd nákladního auta využít nových vrat na přední parcele (vyznačeno modře).
Zde se také
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8. ZAHRADA RD VE ZVÁNOVICÍCH, DEŠŤOVÁ ZAHRÁDKA
LOKALITA
Zvánovice, okres Praha-východ,
pozemek „na zelené louce“ s novostavbou, mírně se svažující,
zahrada o rozloze 1316 m2

VÝCHOZÍ SITUACE
Klienti ze Zvánovic na Říčansku mě oslovili s dotazem, zda bych jim pomohla
s upřesněním a s realizací návrhu zahrady, který měli vypracovaný od manželky architekta své novostavby. Autorka návrhu již nemohla pro zaneprázdnění na projektu zahrady dále pokračovat.
Klienti hledali zkušeného průvodce, který by jim s realizací pomáhal i několik
let, veškeré zahradní práce dělají svépomocí. Součástí projektu byl i svod dešťové
vody do záhonu typu „dešťová zahrádka“.

Původní studie zahrady.

Upravená studie zahrady.

ANALÝZA POZEMKU

PŮDA NA POZEMKU

Pozemek ve tvaru obdélníku přiléhá ke komunikaci severní úzkou stranou. Z jihu
sousedí s loukou, o kterou je pečováno ekologicky. Oběma dlouhými stranami sousedí pozemek s okolní zástavbou, v celé ulici se jedná o novostavby RD, někde se
stále ještě staví. Vstup i vjezd na pozemek je ze severní strany.
Severní třetinu pozemku zabírá z velké části dům s garáží a předzahrádkou,
ve které je umístěna podzemní nádrž na dešťovou vodu (5 m3), do které ústí svody přibližně z poloviny střechy.

Podle vyjádření majitelů a stavitele domu je půda na pozemku výrazně jílovitá
a zhutnělá, dříve zde bylo pole. V době první konzultace byl celý pozemek rozježděný těžkou technikou, místy byly navršené hromady skrývky (svrchní část půdy
s drnem). Podrobnější analýzu půdy jsme neprováděli.
Do budoucna majitelé počítali s tím, že na pozemek dovezou kompost z nedaleké kompostárny, jak kvůli založení trávníku, tak pro záhony a stromy. Terén pak
nechali srovnat a veškeré další práce realizovali sami nebo s mou pomocí.

HRANICE POZEMKU, PLÁNY

VODA NA POZEMKU

Pozemek je oplocen, ze severní strany plotem s podezdívkou, z ostatních stran zahradním pletivem.
Pro práci jsem využívala původní studii zahrady a katastrální mapu. Vedení sítí
jsem konzultovala s klienty.

Pitná voda pro dům je čerpaná z vodovodního řadu. Dešťová voda ze severní strany sedlové střechy je svedena do podzemní jímky v předzahrádce a je využívána
jako užitková v domě i na zahradě. Dešťová voda z jižní strany sedlové střechy je
svedena částečně do dešťové zahrádky (vsakovací jáma osázená rostlinami) a čás-
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tečně do vsakovací jámy pod kuchyňským záhonem. Vzhledem k tomu, že pozemek se svažuje velmi mírně, nebylo třeba pracovat s dalšími prvky na zachytávání
vody na pozemku (svejly apod.). Pozemek by měla z části zavlažovat dešťová zahrádka a vsakovací jáma pod kuchyňským záhonem.

CESTY
Pozemek je přístupný ze severní strany průchody z obou stran domu. Z domu vede
další vstup do zahrady (z obytné kuchyně směrem k dešťové zahrádce). Další cesty vedou kolem kuchyňského záhonu k ohništi a kolem kompostovacího záhonu
k zákoutí s lavičkou.
V předzahrádce byla původně v plánu síť cestiček, kterou jsme s majitelkou
zjednodušily a povrch cestiček nyní tvoří bosonohá stezka (různé typy přírodních
povrchů).

ROSTLINY NA POZEMKU, VÝSADBA
V době mé první konzultace na pozemku nebyly téměř žádné dřeviny. Stávající břízu v předzahrádce se majitelé rozhodli zachovat, což jsem podporovala. V její blízkosti je hřiště pro děti s domečkem, skluzavkou a novým pískovištěm. Dalšími dřevinami byly mladé nálety břízy a topolovce u západní hranice pozemku, které jsme
se pro nejbližší roky rovněž rozhodli zachovat i kvůli vysoké větrnosti na pozemku.
Nově vysazují majitelé dle upřesněného plánu ovocné dřeviny (stromy a keře),
které budou sloužit i jako větrolam – pozemek je na kopci.

POSTUP PRACÍ
Původní návrh jsem upravila a konkretizovala, doplnila rozpisem potřebných prací a jejich následnosti. Do stávající studie jsem postupně doplňovala potřebné
náležitosti (měřítko, určení světových stran) a změny, na kterých jsme se s klienty shodli: změna velikosti a umístění dešťové zahrádky, přívod vody do dešťové zahrádky, drenáž a vsakovací jámu pro svod dešťové vody z další části střechy, změna průchodu kolem domu a tvaru kuchyňského záhonu, změna v rozmístění ovocných stromů (zákrsky) poté, co majitelé nakoupili a zasadili větší stromy než bylo v plánu.
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Součástí mé studie byl i rozpis postupu zahradních prací a seznam doporučených
odrůd ovocných stromů (mj. staré odrůdy).
Rozpracovala jsem podrobně i návrh dešťové zahrádky a konzultovala její podobu a průběh vybudování se stavitelem domu. Dešťovou zahrádku jsme ve studii přemístili dál od domu kvůli tomu, že pozemek směrem od domu k jihu mírně stoupá a terén jsme nechali vymodelovat s mírnou prohlubní dále od domu,
aby nedocházelo k zaplavování. Při kritické situaci lze svod vody poměrně snadno
v šachtě přesměrovat do kanalizace. Realizátorem dešťové zahrádky byli stavitel
domu, bagrista a majitelé domu.
Pozemek jsem navštěvovala několikrát ročně od r. 2017 a společně s majiteli
domu jsme návrh prostupně realizovali (zakládali záhony, vysívali trávník, společně
vytvářeli předzahrádku, nakupovali sazenice a modelovali a osazovali dešťovou zahrádku. Velké množství prací zvládli majitelé realizovat i samostatně po konzultaci se mnou. Nyní je již zahrada v hrubých rysech vybudována a majitelé o ni zvládají pečovat.

ZÓNY
Ve studii pozemku jsem zóny výslovně neuváděla, ale s majitelkou jsme se o nich
bavily. Umístění prvků v zahradě ale odpovídá zónám v permakulturním pojetí.
Pouze o změně umístění kompostu se mi nepodařilo majitele přesvědčit, trvali
na stávajícím umístění z důvodů svého velkého pracovního vytížení. Probrali jsme
tedy možnost přemístit jej nenásilně a postupně v rámci velkého kompostovacího
záhonu určeného pro plodiny nevyžadující intenzivní péči – založit nový kompost
na bližším místě a starý kompost používat dál jako záhon. Poblíž kuchyně a jižní
terasy jsme naplánovali ještě bylinkový záhon. Rovněž v dešťové zahrádce porostou rostliny využitelné i jako bylinky.

SPECIFICKÉ MATERIÁLY
Při realizaci dešťové zahrádky využili majitelé dle naší dohody zbylých plastových drenážních trubek, zabalili je geotextilií a vytvořili tak na dně dešťové zahrádky (cca 1,5 m pod povrchem) dutý prostor, který pojme velké množství vody
ze střechy. Kapacitu dešťové zahrádky jsme odpočítali od velikosti podzemní jímky
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na dešťovou vodu, do které ústí svody z poloviny střechy. Dutinu pak zasypali štěrkem a vrchní vrstvu (cca 30–50 cm) tvoří zemina z pozemku.
Celý povrch dešťové zahrádky je na přání majitelky domu krytý ještě geotextilií
a zasypaný vrstvou štěrku. S využitím geotextilie úplně nesouzním, ale chápu důvody, proč tomu tak chce (minimální pracnost při péči o dešťovou zahrádku v nejbližších letech).
Ze stejného důvodu je velká část povrchu celé předzahrádky krytá geotextilií
a zasypaná štěrkem či přírodními materiály na bosonohé stezce. Je zde vysazeno
i množství rostlin.
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9. EKOLOGICKÉ ZDROJE PRO NAŠI DOMÁCNOST

DŮM
Podrobně o našem domu píši v samostatném projektu (viz projekt 1). Pro rekonstrukci jsme využili v co největší míře obnovitelné zdroje a přírodní materiály.

EKOLOGICKÁ STOPA NAŠÍ RODINY
Ekologická stopa naší čtyřčlenné rodiny se v posledních osmi letech pohybuje kolem 2–2,5 globálních hektarů s klesající tendencí (podle www.hraozemi.cz). Snažíme se udržovat svou ekologickou stopu co nejnižší.

ŽIVOTNÍ STYL
Životní styl naší rodiny je velmi blízký permakulturní etice a v souladu s přírodou
žijeme do té míry, jakou zvládáme praktikovat. Nemohu říci, že žijeme zcela permakulturně a permakulturní styl života nás uživí. Každopádně je to pro nás velká
insiprace a ideál, ke kterému se snažíme přiblížit co nejvíce.
Můj muž, Honza Kopřiva, je softwarový inženýr (vývoj webových aplikací)
a jeho zaměstnání je hlavním finančním zdrojem pro naši rodinu. Dlouhodobě pracuje v menší české firmě, která se snaží zpracovávat smysluplné a etické zakázky,
jedná se o typ svobodné firmy (Top Monks). Stejně jako já absolvoval Úplný kurz
permakulturního designu a Kurz pokročilého permakulturního designu.
Já jsem vystudovaný grafický designer, v letech 2009–2012 jsem pracovala jako
freelancer a předtím v grafickém studiu. Rovněž jsem pracovala na přípravě rekonstrukce našeho domu, jednala s architektem a staviteli. Od r. 2012, kdy se nám narodila dvojčata, se věnuji převážně péči o rodinu, domácnost a zahradu. V r. 2015 jsme
získali certifikaci Ukázkový permakulturní projekt a ukázková permakulturní zahrada.
V r. 2015 jsem založila komunitní zahradu (Bohumila zahrada v Praze-Kolovratech),
kterou od té doby koordinuji. Příležitostně zpracovávám projekty zahrad pro klienty
a od září 2019 lektoruji v komunitní lesní škole ve třídě mladších školáků (DLK V Hájence). Vzdělávám naše děti, které jsou zapsané v individuálním vzdělávání.
Snažíme se žít tak, abychom nepoškozovali životní prostředí, spíše jej zlepšovali, čemuž napomáhá i komunita našich přátel, kterou budujeme a spoluutváříme.
Semenaříme a uchováváme staré odrůdy zeleniny a bylinek ve spolurpáci s Gengel, o.p.s. Ve spolupráci s Permakulturou (CS) a dalšími spolky organizuji a lektoruji kurzy s permakulturní tematikou a povědomí o permakultuře šířím i dalšími
způsoby (viz projekt 10).
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VODA
Pitnou vodu čerpáme z vodovoního řadu. V době příprav na rekonstrukci domu
(2011–12) se ukázalo, že bohužel není vhodné využít jako zdroj užitkové vody
pro dům studniční vodu, která je příliš tvrdá a hořečnatá. Od původních obyvatel domu (babička a její sestra) jsme věděli, že pro pitnou vodu chodili do obecní studny vzdálené půl kilometru a studniční voda zavedená do domu zanechávala vydatné usazeniny. K využití dešťové vody v domácnosti ani k využití šedé vody
v zahradě jsme neměli potřebný rozpočet. Rovněž změnu nakládání s černou vodou nám architekt rozmluvil a využíváme tak i nadále odpad do kanalizace.
Audit nakládání s vodními zdroji v naší domácnosti vypracoval můj muž v rámci
kurzu PDC. Po tomto auditu jsme dále pracovali na využití dešťové vody v zahradě
a postupně jsem vytvořila soustavu propojených sudů, která končí perforovanou
hadicí ve skleníku. Skleník díky tomu není téměř třeba zalévat jiným způsobem.

ELEKTŘINA
Elektřinu pro celý dům (2 samostatné byty) nakupujeme již několik let u Nano
Energies, což je česká firma distribuující elektřinu výhradně z obnovitelných zdrojů. Elektřinu využíváme na svícení, vaření (elektrický vařič je v obou domácnostech), pro domácí spotřebiče a zahradní elektrické přístroje (aku-nářadí, příležitostně motorová pila).

PLYN, TUV, DŘEVO NA OTOP
Plyn nakupujeme u české firmy Czech Energy (www.plynici.cz), která nám při výběru dodavatele byla svým přístupem sympatická. V domě jsou dva byty a každý
byt má svůj vlastní plynový kotel. V našem bytě máme kombinovaný kotel, který
dohřívá plynem vodu z TUV (dva panely na střeše). Režim pro vytápění bytu (radiátory) spouštíme obvykle po Novém roce a topíme takto pouze v nejchladněj-

ším ročním období (leden, únor). Do Vánoc a v předjaří topíme dřevem v krbových kamnech, která vytopí byt včetně podkroví a díky zateplení krovu balíky slámy často stačí topit i obden.
V projektu na rekonstrukci domu bylo počítáno s krbovými kamny s výměníkem,
která by byla napojena na rozvod teplé vody (radiátory). Krbař nám pak ale doporučil kamna bez výměníku s tím, že kromě nejchladnějších zimních měsíců vytopí tato velmi dobře i podkroví (teplý vzduch stoupá nahoru), což se potvrdilo.
Dolní byt využívá k vytápění pouze plynový kotel umístěný v suterénu.

BIOBEDÝNKY, KPZ, SAMOZÁSOBITELSTVÍ ZELENINOU
Co se zeleniny týče, dokážeme se samozásobit pěstováním některých druhů zeleniny a bylinek: česnek, cibule, mangold, celer, pastinák, červená řepa, petrželka,

kerblík, pažitka, bazalka, dýně, cukety, salát, ačokča a částečně rajčata, okurky, mrkev a další druhy zeleniny.
Pro doplnění jsme hledali dodavetele ekologicky vypěstované zeleniny. Toho
jsme nalezli nejprve v Uhříněvsi, kdy ve spolupráci s Výzkumným ústavem živočišné výroby funguje firma BIO zelenina Uhříněves, která z části pěstuje a z části nakupuje od dalších dodavatelům ekologicky vypěstovanou zeleninu. S touto firmou
jsem spolupracovala jednu sezónu a organizovala hromadné objednávky bio zeleniny pro přátele i veřejnost prostřednictvím obchodu mých rodičů v Kolovratech
(Potraviny Na Viničkách).
Bohužel zájemců o odběr zeleniny bylo celkem málo i přes propagaci v místním
periodiku. Rovněž v dodávkách zeleniny se objevovaly komplikace – ne vždy dodavatel přivezl všechno objednané zboží, což mě odradilo od širší propagace, protože zákazníci nebyli úplně spokojeni.
Díky iniciativě lidí kolem Muzea a Ekocentra v sousedních Říčanech vznikla
v následujícím roce KPZ Říčany. Stali jsme se tedy členy a od r. 2018 odebíráme zeleninu odtud. KZP Říčany odebírá bio zeleninu z Biofarmy Olešná (u Písku)
a ovocné bedýnky od pana Dvořáčka. Vznik KPZ iniciovala Alžběta Macková, která
v Říčanech rovněž organizuje distribuci bedýnek z BIO zeleniny Uhříněves a také
distribuci ovoce, masa, vajec a mléka z malých rodinných farem v okolí. KPZ zaváží
bedýnky 1x týdně během sezóny (duben–listopad), zelinář přiveze bedýnky v dodávce a na jejich přidělování se střídají členové KPZ. Naše rodina odebírá podíly
1x za 14 dnů. Více na www.ekoricany.org/kpz-ricany-2/
Příležitostně využívám nákupů prostřednictvím www.scuk.cz (hlavně bio zelí
na kvašení).

OVOCE
V samozásobitelství ovoce jsme trochu úspěšnější. Díky zahradám našich rodin se
můžeme samozásobit jablky, která i dále zpracováváme (křížaly, kompoty, zavařeniny, ovocné kůže, mošty, křen s jablky aj.) a dále sezónně hroznovým vínem (lokalita Na Viničkách) a švestkami.
I naše rodinná zahrada v Uhříněvsi poskytuje množství různorodého ovoce: jahody, maliny, jablka, ryngle (zpracováváme na ovocné knedlíky, zavařeniny, ovocné
kůže), třešně (zpracováváme na kompoty, zavařeniny, ovocné kůže, křížaly), hloši9. Ekologické zdroje pro naši domácnost | PREZENTACE PROJEKTŮ | 90

nu okoličnatou, mišpule. Ovoce dokupujeme příležitostně a okrajově mimo sezónu v běžných obchodech.

BEZ OBALU
Kromě zeleniny a ovoce se snažíme nakupovat i další suroviny a potraviny bezobalově a pokud možno produkované v ČR či lokálně a v bio kvalitě. Nakupováním
těchto produktů přispíváme nejen svému zdraví, ale podporujeme i ekologickou
péči o půdu a krajinu.
Během posledních let jsme vyzkoušeli několik modelů hromadného objednávání
eko a bio produktů, zejména od firem ProBio a Countrylife. V současnosti fungujeme tak, že objednáváme samostatně gastrobalení (3 a více kg) potravin od firmy ProBio, která vybrané potraviny distribuuje ve vratných obalech. Svou zásobu příležitostně doplňujeme také u přátel, kteří mají vlastní větší síť odběratelů pro hromadné objednávky a nakupují zejména u firmy Countrylife až 20kg pytle bio potravin.
V našem domě jsme pro spíž s velkoobjemovými baleními potravin vyhradili jednu menší (úklidovou) místnost přístupnou ze společné chodby a sdílíme ji s dalšími našimi blízkými přáteli. Ti si samostatně potraviny odvažují a zapisují ceny
do notesu ve spíži. Jednou za čas nám své odběry proplácí. S distribucí potravin
nemáme tak žádnou práci a nebereme ani žádné provize z prodeje. Výhodou tohoto modelu je, že potraviny odebírané ve velkých objemech se častěji obměňují a udržujeme tak jejich čerstvost. Prospěch z toho mají jak naši přátelé tak my,
protože se s nimi častěji vidíme i bez nutnosti plánovat návštěvy.

DROGERIE
Z drogerie používáme produktů velmi málo, preferujeme základní čisticí přípravky
typu soda, mýdlo, ocet. Pereme už osm let v podoma vyráběném mýdlovém slizu, někdy s využitím perkarbonátu sodného (vyšší teploty, více znečištěné prádlo),
zřídka i s využitím kupovaných ekologických pracích prášků.
Kupujeme ekologické prostředky: tuhý šampon, mýdlo, přípravky do myčky
a na mytí nádobí (efektivně fungují eko tablety z DM drogerie). Na vytírání dřevěných podlah používáme teplou vodu s marseillským mýdlem. Na čištění vany
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a umyvadla ekologický čisticí písek, stěny v koupelně a na wc (tadelakt) omýváme mýdlem.

OSIVO
Převážně soběstační jsme v produkci osiva zeleniny a bylinek. Částečně se tyto
rostliny na naší zahradě samy přesévají. Semenaříme pro síť Gengel (www.gengel.
cz), vypěstovaným osivem zásobujeme Semínkovnu v Kolovratech (Knihovna s infocentrem), komunitní zahradu, zahradu vlastní a zahrady našich rodin a přátel.
Značnou část osiva příležitostně prodáváme dalším zájemcům a nabízíme na burzách domácího osiva (permakulturní konference aj.). Oficiálně nejsme producenty
osiva, tato cesta je pro nás složitá a nákladná.

VEJCE
Kvůli vejcím (mimo jiné) chováme slepice (česká zlatá kropenka) a křepelky. Přibližně čtyři roky jsme chovali i kachny (indický běžec) a využívali jejich vejce. Během sezóny jsme v produkci vajec soběstační, přebytky prodáváme sousedům. Přes
zimu, kdy naše slepice a křepelky nesnáší (dopřáváme jim přes zimu klidu, nepřisvěcujeme), nakupujeme občas vejce od soukromého chovatele z volného chovu.
Krmení pro drůbež částečně kupujeme (granule, šroty), částečně mícháme s využitím kuchyňských zbytků, tvrdého pečiva, mletých skořápek, sušených kopřiv atd.
Na nákup granulí přispívá výnos z prodeje vajec během sezóny, chováme tedy lehký nadbytek slepic.

HNOJIVO
Hnojivo pro zahradní plodiny a stromy je z velké části produkováno přímo na pozemku chovanými zvířaty (slepice, křepelky, domácí mazlíčci), nebo pěstovanými rostlinami: mulč ze spadaného listí a zbytků natí ponechaných na místě, kompostovací záhon. Místa pro kompost obměňujeme podle toho, na kterých záhonech je třeba vylepšit půdu. Posekanou nekvetoucí travou mulčujeme v tenké vrstvě přímo povrch záhonů. Občasně využíváme kopřivovou jíchu nebo dovážíme
koňský hnůj z Kolovrat (táta chová koně).
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PRALETS
PraLETS je výměnný systém pro Prahu a funguje od r. 2015. Zkratka LETS znamená Local Exchange Trading System. Tyto systémy výměnného obchodu fungují
po celém světě, prakticky na všech kontinentech. První LETS založil Michael Lonton začátkem 80. let. Samozřejmě i v minulosti se různé systémy výměnného obchodu používaly napříč kulturami.
Výhodou LETS systému je nezávislost na celosvětovém finančním systému. V lokálních systémech zůstává zisk v regionu či městě a nedochází k odtěžování zdrojů
a financí jinam. Dalším důvodem pro vznik LETS systémů byla poptávka po měně,
která je etická a dlouhodobě udržitelná. V LETS systémech typu PraLETS vzniká
hodnota v okamžiku transakce. Neexistují tu úroky z vkladu ani z dluhu a s měnou tedy nelze spekulovat. Neobchoduje se s penězi, ale s virtuální měnou, z které neprofitují banky, a tok této měny mají její uživatelé pod kontrolou. Nestane se
tedy, že by na jedné straně podporovali např. sázení stromů a zároveň z „peněz“
uložených na účtu někdo na druhém konci Země likvidoval deštné pralesy.
Informaci o LETS systémech jsem poprvé slyšela na kurzu PDC v r. 2014 od lektorky kurzu Aleny Suchánkové. Myšlenka se mi velmi zamlouvala a moc jsem si přála, aby takový LETS fungoval i v Praze. Na přelomu roku jsme měli s mužem (programátor) i přáteli ze vznikající komunitní zahrady v Kolovratech promyšlený plán
realizace a LETS systém byl před spuštěním díky spolupráci s brněnským LETS systémem Rozleť se (www.rozletse.cz).
Ve stejné době jsem se dozvěděla o tom, že LETS systém hodlá v Praze spustit
i další skupina zájemců. Po setkání s nimi jsem jim iniciativu přenechala, protože
lidí zapálených pro PraLETS bylo v jejich skupině více a měli i lepší pozici v centru
Prahy (perspektivnější místo pro vybudování centrální pražské komunity). Od prvopočátků s nimi spolupracuji jako jeden z průvodců PraLETSem, informuji a zapojuji nové členy, svého času jsem zde zastupovala i Permakulturu (CS).
Pro PraLETS jsem sehnala daňovou poradkyni a nechala od ní vypracovat účetní hledisko k obchodování s alternativní měnou. Je k dispozici přihlášeným členům.
PraLETS jako systém je legální, k české koruně je jeho měna v kurzu 1:1 a každý
jedinec je odpovědný za danění svých výdělků zcela stejně jako u výdělků v českých korunách.
V PraLETSu nabízím komentované exkurze po spřízněných permakulturních zahradách v Praze, přebytky osiva a výpěstků a příležitostně bazarové zboží. Poptá93 | PREZENTACE PROJEKTŮ | 9. Ekologické zdroje pro naši domácnost

vám zejména brigádníky na občasnou výpomoc na zahradách. Moje aktivita v PraLETSu poněkud polevila od doby, kdy si můj muž našel práci, do které dojíždí jen
občasně, a tudíž není moc příležitostí vozit přebytky do centra Prahy. Ani já se
do centra často nedostanu a veškerá předávací místa (truhly na kód) máme také
celkem z dosahu. Přátelé v naší lokalitě si často vyměňují naturálie a sousedské
služby bez využívání jakéhokoli použití měny, byť alternativní.
Aktuálně se snažím proniknout do okolních nově vznikajících swapovacích skupin a rozšířit PraLETS mezi nimi.
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10. OSVĚTA – ŠÍŘENÍ INFORMACÍ O PERMAKULTUŘE
LOKALITA
Permakulturu považuji za velmi prospěšnou životní filosofii, i kdyby se Země a příroda na ní ocitala právě v dobré kondici, v harmonii s lidskou činností i událostmi
vesmírné povahy, což se neděje. Procházíme obdobím přelidnění, ekologickými katastrofami způsobenými lidmi i klimatem a pravděpodobně i změnami v naší sluneční soustavě.
I to je důvod, proč se u lidí mění chápání souvislostí a zákonitostí života
na Zemi. Děje se tak v celkem velkém měřítku, i když dosavadní „zlatokopecký“
systém (těžit, co to dá, bez ohledu na následky – v průmyslu, zemědělství, potravinářství, farmacii a dalších odvětvích) má ještě těžkopádnou setrvačnost.
Osobní ekokrizí jsem si již prošla a informace se snažím předávat zábavnou
a zážitkovou formou, aby byly pro lidi srozumitelné a snadno využitelné. Neházím na ně ekodepresi.
Poznatky nabyté díky permakultuře se snažím šířit ve svém bioregionu, zejména
v Kolovratech, protože to je pro mě nejsnazší cesta a výsledky práce se mi rychle
vracejí. Mnoho kolovratských občanů mou rodinu zná, protože jsme zde starousedlíci a 30 let zde rodiče vedou obchod. V obci, která měla za mého mládí 1500
obyvatel, jsme se znali prakticky všichni osobně a obchod mých rodičů je dodnes
významný lokální komunikační uzel.

PLATFORMA
Vzhledem k mé dlouhodobé situaci (jsem matkou dvojčat zapsaných v individuálním vzdělávání, pečuji o dům, zahradu, komunitní zahradu, rodinné pozemky,
zpracovávám vypěstovanou úrodu a finančně jsem závislá na svém manželovi) mi
vykrystalizovaly následující schůdné možnosti, jak šířit povědmí o permakultuře,
které využívám:
· spolulektorování na kurzech pořádaných Permakulturou (CS) – IPC, PDC
· lektorování kurzů na Bohumila zahradě v Praze-Kolovratech
· lektorování kurzů pořádaných vzdělávacím spolkem sOOva
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· organizování kurzů ve spolupráci s Permakulturou (CS) a vzdělávacím spolkem
sOOva
· organizování a také lektorování kurzů u nás doma v Praze-Uhříněvsi
· lektorování ve spolupráci s jinými organizacemi (ALMŠ, DLK V Hájence aj.)
· publikování článků o permakultuře (Kolovratský zpravodaj, edice Klíč k soběstačnosti)
· webové stránky (www.koprivakopriva.cz, www.bohumilazahrada.cz)
· Facebook (vlastní profil, FB/koprivy, FB/bohumilazahrada, různé FB skupiny zaměřené na informace v naší lokalitě nebo na permakulturní a zahradní tematiku)
· šíření informací prostřednictvím tiskovin (Kolovratský měsíčník, nástěnka
Bohumila zahrady, letáky, plakáty)
· šíření informací prostřednictvím e-mailu, newsletterů (měsíčník Permakultury (CS),
zasílání newsletterů za projekt Kopřiva & Kopřiva a jménem vzdělávacího spolku
sOOva)
· fotodokumentace mých permakulturních aktivit
· lektorování v terénu na Bohumila zahradě během zahradnických brigád
a během Úterních setkávání maminek na Bohumila zahradě, případně během
rodičovských brigád Lesního klubu sOOvička a DLK V Hájence
· komentované prohlídky permakulturních zahrad po individuální dohodě
nebo během Víkendu otevřených zahrad a Dne otevřených vrátek
na permakulturních projektech (Kopřiva & Kopřiva – Ukázkový permakulturní
projekt a Bohumila zahrada – komunitní zahrada v Praze-Kolovratech)
· konzultace zahrad klientům
· vypracovávání studií a projektů s permakulturní tematikou klientům (zahrady
RD, ZŠ)
· lektorování pro lesní a komunitní kluby pro děti (předškolní a školní
vzdělávání)
· konzultace, workshopy a lektorování pro komunity (komunitní zahrady)
· hodnocení projektů v rámci aktivit Permakultury (CS)
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ABSOLVOVANÉ KURZY S PERMAKULTURNÍ TEMATIKOU
2019 Pozoruj a jednej – školení pro pedagogy a lektory, projekt iniciativy
Children in Permaculture
2019 Včelařský kurz (Miroslav Pokorný, Žirovnice)
2018 Dragon Dreaming, Veselice, Permafarma Jagava (Ulrike Reimann)
2018 Kurz pokročilého permakulturního designu (Denisa Tomášková)
2017 Sociocracy, Praha (Rakesh „Rootsman Rak“ Bhambri)
2017 Přírodní kosmetika (Alena Gajdušková)
2016 Teachers Training of Permaculture, Praha (George Sobol)
2016 Zakládáme potravinovou komunitu (Jan Valeška)
2014 Úplný kurz permakulturního designu (Alena a Milan Suchánkovi)
2014 Aplikace permakultury na vlastní život (Jan Froněk, Eva Hauserová)
2014 Semínkový kurz (Marek Kvapil)
2013 Design permakulturní zahrady (Marek Kvapil)

VLASTNÍ CERTIFIKOVANÉ PROJEKTY
2018 Bohumila zahrada, Projekt s permakulturními prvky
2015 Certifikace Ukázková přírodní zahrada
(vlastní zahrada v Uhříněvsi)
2014 Certifikace Ukázkový permakulturní projekt
(vlastní dům a zahrada v Uhříněvsi)

LEKTOROVANÉ KURZY, PŘEDNÁŠKY, WORKSHOPY A BESEDY
Níže uvedené kurzy jsem organizovala samostatně nebo v rámci aktivit Vzdělávacího spolku sOOva nebo ve spolupráci s Permakulturou (CS). Pokud není uvedeno jinak, lektorovala Alena Kopřiva Chadová. Pokud je uveden lektor, AKCH akce
zajišťovala organizačně.

99 | PREZENTACE PROJEKTŮ | 10. Osvěta – Šíření informací o permakultuře

2015
11. 2.
27. 2.–1. 3.
13–14. 6.
17. 9.
22. 10.
Listopad

Komunitní zahrada v Kolovratech, přednáška a setkání zájemců o komunitní zahradničení, Infocentrum s knihovnou v Praze-Kolovratech.
Kurz permakulturního designu, Toulcův dvůr, spolulektorování s E. Hauserovou
Víkend otevřených zahrad, Kopřiva & Kopřiva, Praha-Uhříněves
Bohumila zahrada – dohoda s majitelem pozemku pro provozování komunitní zahrady v Praze-Kolovratech
Zahájení provozu Semínkovny v Infocentru v Kolovratech, součástí je prodejní tematická knihovnička
PraLETS, Místní výměnný systém pro Prahu, prezentace projektu s Ivetou Šugárkovou, Muzeum Uhříněves

21. 12. Podepsání smlouvy s majitelem pozemku pro komunitní zahradu, Bohumilem Stárkem (Bohumila zahrada).
Od r. 2015 lektorování v terénu během organizačních schůzek a brigád Bohumila zahrady – komunitní zahrady v Praze-Kolovratech (setkávání komunitních zahradníků
během sezóny v r. 2016 každou sobotu, v r. 2017 každou druhou sobotu, od r. 2017 jedenkrát do měsíce).

2016
30. 1.
15. 3.
19. 4.
11.–12. 6.
18. 10.
18. 10.

od 10 h, Seznamovací schůzka zájemců o komunitní zahradničení, Bohumila zahrada v Praze-Kolovratech
od 19 h, Permakulturní zahrada, Infocentrum s knihovnou v Praze-Kolovratech
od 19 h, Pěstujeme si jídlo, Infocentrum s knihovnou v Praze-Kolovratech
Víkend otevřených zahrad, Bohumila zahrada v Praze-Kolovratech
od 10 do 12 h, Setkání u Semínkovny, Bohumila zahrada v Praze-Kolovratech
od 18.30 do 19.30 h, Setkání u Semínkovny, Infocentrum s knihovnou v Praze-Kolovratech

Spolulektorování na PDC, Toulcův dvůr, Praha.
Koordinátorka rodinných setkávání (maminky na mateřské dovolené) na Bohumila zahradě (každé úterý).

2017
31. 1.
2. 2.
19. 2.
11. 3.
25. 3.

od 17 h, Lokální soběstačnost a ekonomika sdílení, Bohumila zahrada v Praze-Kolovratech
od 18.30 h, Ochutnejte, co jedli naši předkové, Infocentrum s knihovnou v Praze-Kolovratech
Lokální ekonomické systémy, Komunitní centrum Prádelna, Praha
15–18 h, Permakulturní zahrada na jaře, Bohumila zahrada v Kolovratech
10–15 h, Výroba bosonohé stezky a záhonů I., Bohumila zahrada
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9. 4.
22. 4.
10. 6.
26.–28. 7.
19. 8.
11. 10.
4. 11.

9–15 h, Ovocnářský kurz v Uhříněvsi, lektor Martin Stanko, organizace: AKCH
10–15 h, Výroba bosonohé stezky a záhonů II., Bohumila zahrada v Praze-Kolovratech
10 –17 h, Víkend otevřených zahrad + Restaurant Day, Bohumila zahrada v Praze-Kolovratech
Zahradníci a sběrači v lesních MŠ, Letní škola pro pedagogy LMŠ, workshop, Toulcův dvůr, Praha
9.30–16 h, Letní ovocnářský kurz, lektor Martin Stanko, organizace: AKCH
16–19 h, Permakulturní zahrada na podzim, kurz a Semínkovna na Bohumila zahradě v Praze-Kolovratech
14 –17 h, Zimní zahrada a péče o divoká zvířata, výroba hmyzích domečků, Bohumila zahrada v Praze-Kolovratech

Koordinátorka rodinných setkávání (maminky na mateřské dovolené) na Bohumila zahradě
(každé úterý během sezóny: březen–červen, září–říjen).

2018
6. 1.
28. 4.
9.–10. 6.
5.–8. 7.

9.30–16 h Zimní ovocnářský kurz, lektor Martin Stanko, organizace: AKCH
10–16 h Burza sazeniček na Bohumila zahradě v Praze-Kolovratech
Víkend otevřených zahrad, Kopřiva & Kopřiva, Praha-Uhříněves
Kurz pokročilého permakulturního designu v Kolovratech, lektor Denisa Tomášková, organizace: AKCH

Spoluorganizace rodinných setkávání (maminky na mateřské dovolené) na Bohumila zahradě
(každé úterý během sezóny: březen–červen, září–říjen).

2019
12. 1. 2019 	10–16 h Sociokracie a Dragon Dreaming, Bohumila zahrada v Kolovratech
8.–10. 3.
Úvod do permakultury, lektorka Denisa Tomášková, organizace: AKCH
9. 4.
10–12 h Sazeničkobraní pro stánek sOOvy a BZ na Kolovratském jarmarku, Bohumila zahrada v Praze-Kolovratech
1. 6.
10–16 h Sociokracie a Dragon Dreaming, Dětský lesní klub v Hájence, Dolní Počernice
8. 6.
10–16 h Víkend otevřených zahrad, Bohumila zahrada v Praze-Kolovratech
14. 9.
14–17 h Den otevřených vrátek permakulturních projektů, Bohumila zahrada v Praze-Kolovratech
19. 10.
14–18.30 Sociokracie a Dragon Dreaming, farní zahrada u kostela Svatého Petra v Brandýse n. L.
9. 11.
10–12 h Zelená střecha svépomocí, Bohumila zahrada v Praze-Kolovratech
30. 11.
od 10 h Zasazení pamětního stromu za Helu Vlašínovou
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Spoluorganizace rodinných setkávání (maminky na mateřské dovolené) na Bohumila zahradě (každé úterý během sezóny: březen–červen, září–říjen).
Spolulektorování na PDC, Střední zemědělská škola a Střední odborná škola Poděbrady.

PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY
Změna k lepšímu na polích v Cicavách. Kolovratský zpravodaj 4/2019
Pamětní strom za Helu Vlašínovou. Kolovratský zpravodaj 4/2019
Vegetativní množení rostlin. Kolovratský zpravodaj 3/2019
Jak získat semínka ze zahradních plodin. Kolovratský zpravodaj 2/2019
Domácí semenaření plodin. Kolovratský zpravodaj 1/2019
Třetí sezóna na Bohumila zahradě a zkouška letním žárem. Kolovratský zpravodaj 3/2018
O vytrvalé zelenině, netradičních „jedlých“ dřevinách a o suchu. Kolovratský zpravodaj 2/2018
Staré odrůdy v Semínkovně kolovratské knihovny. Kolovratský zpravodaj 1/2018
Voda na pozemku má různé funkce i barvy. Kolovratský zpravodaj 1/2018
Podzimní aktivity na Bohumila zahradě… Kolovratský zpravodaj 4/2017
(Samo)organizování zájmových skupin aneb Sociokracie v praxi. Kolovratský zpravodaj 4/2017
Podzimní zahrada: co kdy sít a sázet. Kolovratský zpravodaj 3/2017
Do Kolovrat se vrací ekologické zemědělství. Kolovratský zpravodaj 3/2017
Druhá sezóna na Bohumila zahradě je v plném proudu. Kolovratský zpravodaj 2/2017
Letní zahrada: co kdy sít a sázet. Kolovratský zpravodaj 2/2017
Polní práce v pořekadlech. Kolovratský zpravodaj 1/2017
Jarní zahrada: co kdy sít a sázet. Kolovratský zpravodaj 1/2017
Bohumila zahrada slaví první narozeniny. Kolovratský zpravodaj 4/2016
Štěstíčka do nového roku ze Semínkovny. Kolovratský zpravodaj 4/2016
Restaurant Day na Bohumila zahradě. Kolovratský zpravodaj 3/2016
Permakultura: trvale udržitelný životní styl. Kolovratský zpravodaj 3/2016
Bohumila zahrada se představila veřejnosti. Kolovratský zpravodaj 2/2016
V Říčanech vzniká KPZ neboli Komunitou podporované zemědělství. Kolovratský zpravodaj 1/2016
Od zahradničení k permakultuře, od teorie k praxi. Kolovratský zpravodaj 1/2016
Komunitní zahrada bude v bývalé bažantnici. Kolovratský zpravodaj 4/2015
Knihovna půjčuje i semínka plodin a květin. Kolovratský zpravodaj 4/2015
Veřejná zahrada možná brzy vznikne i v Kolovratech. Kolovratský zpravodaj 1/2015
Sláma ve vilce z třicátých let. Teplo domova, edice Klíč k soběstačnosti, Permakultura (CS), Brno 2015
Postřehy z kurzu pokročilého designu. viz www.permakulturacs.cz > články
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TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ
29. 9. 2019 Receptář Prima nápadů (semenaření mokrých semen – rajčata,
okurky)
6. 10. 2019 Receptář Prima nápadů (semenaření suchých semen – fazole, salát)
září 2018 TV Barrandov, reportáž o Bohumila zahradě a Lesním klubu
sOOvička

VIDEO
www.akademiesobestacnosti.cz/video/detsky-lesni-klub-v-hajence

PŘÍRODA A MY

Změna k lepšímu na polích v Cicavách
Bloky polí v okolí Kolovrat obhospodařuje několik zemědělců, někteří konvenčně, jiní více ekologicky.
Ohleduplněji k přírodě se chovají ti z nich, kteří mají své vlastní rodinné hospodářství.
Majiteli polí jsou z velké části kolovratští občané,
starousedlíci či jejich potomci. To se týká i naší rodiny. Již více než čtyři roky se aktivně snažím o to,
aby se alespoň na rodinná pole vrátila péče respektující přírodu. To, že již v České republice chybí dvě
třetiny hmyzu, adekvátně k tomu i ptactva, a že
jsme svědky pravidelných úhynů včelstev kvůli postřikům polí, považuji za alarmující skutečnost. Nehledě na to, že na kolovratských vycházkových
okruzích bývám nejen svědkem, ale i účastníkem
polních úprků (se psi, dětmi, kočárky) před stříkacím
strojem.
Mnohá jednání s různými zemědělci z okolí (dokonce pořádání kurzu pokročilého permakulturního designu) vyústila nakonec v překvapivý závěr.
Stávající konvenční zemědělec mi nabídl, že na polích v Cicavách bude pěstovat část své produkce,
kterou realizuje v bio-kvalitě. Nyní je zde zaseta
ještě pšenice, ale následně by ji měla vystřídat bio soja. Sepsali jsme tedy smlouvu, ve které stojí, že zemědělec
bude na těchto polích preferovat ekologicky šetrné postupy s ohledem na častý výskyt dětí a lidí v této lokalitě
(Lesní klub sOOvička, Bohumila zahrada, vycházkové okruhy) a že mě o chystaných postřicích bude informovat předem, což činí a já pak předávám zprávu lesnímu klubu. Benefitem tohoto modelu je fakt, že zemědělec
pracuje na větších půdních blocích, takže ekologičtější péče by se měla týkat nejen mých polí, ale celého
spravovaného půdního celku, což by mělo být přibližně 20 ha. Tento celek začíná na okraji Kolovrat při ulici
Do Lipan a táhne se nalevo kolem Císařské cesty.
Ráda bych podpořila i další majitele polí v okolí Kolovrat ve snaze o navrácení ekologičtějších postupů na
tato místa. Jsou tu i další schopní a ekologicky smýšlející zemědělci hledající prostor, což určitě není krok
zpět, ale směrem k uchování živé přírody pro naše potomky.
Alena Kopřiva Chadová

Pamětní strom za Helu Vlašínovou
Bohumila zahrada – komunitní zahrada v Kolovratech se letos, při završení své čtvrté sezóny, stala
místem vysazení pamětního stromu.
Poslední listopadovou sobotu se na Bohumila zahradě sešla početná skupina zahradníků s dětmi a přidalo
se i šest členů rady spolku Permakultura (CS), což je organizace, která zastřešuje permakulturní aktivity u nás,
vydává publikace v tomto duchu a vytváří síť permakulturních projektů v ČR. Její součástí je i Bohumila zahrada. Na sváteční události byla přítomna
také místostarostka MČ Praha-Kolovraty, Zuzana
Jeřábková. A bylo nám velkou ctí, že z Brna do Kolovrat přijel i sám Mojmír Vlašín, manžel zesnulé
Hely Vlašínové. Po vysazení stromu promluvila
i Eva Hauserová, předsedkyně Permakultury (CS).
Hela Vlašínová byla průkopnicí, učitelkou a propagátorkou permakultury a také výjimečně laskavou
lidskou bytostí. Na Agronomické fakultě Mendelovy
univerzity v Brně působila od roku 1986 a od r. 2013
prosadila a vedla předmět Permakulturní techniky.
Životní cestu s ní sdílel její muž Mojmír, zoolog, ekolog a politik (zastupitel Jihomoravského kraje a města Brna).
Hela Vlašínová zemřela po dlouhé těžké nemoci 16. června 2017.

Svítím vám dlouho.
Až dosloužím, patřím
do sběrné nádoby.

Odevzdejte
nefunkční zářivku

ZDARMA

do sběrné nádoby
EKOLAMP ve sběrných
dvorech, úřadech
a obchodech.

Do sběrné nádoby patří
kompaktní úsporné zářivky, výbojky,
lineární (trubicové) zářivky do 40 cm,
světelné zdroje s LED diodami.

PŘÍBĚH STROMU
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Vysazený strom je naroubovaná výtečná třešeň ze zahrady od Vlašínů. Zde vyrostla jako náhodný semenáč,
nejedná se tedy o žádnou konkrétní odrůdu. Vykazuje výborné chuťové vlastnosti a nečervaví. Po čase ale došlo
k výsadbě lipové aleje v přilehlé ulici a jeden ze stromů byl zasazen v těsné blízkosti třešně. I přes upozornění
nebyla výsadba lípy upravena, a třešni tak hrozí zánik. S nabídkou roubů třešně se na mě Hela Vlašínová obrátila
v souvislosti s Ovocnářským kurzem, který jsme pořádali v rámci aktivit Bohumila zahrady a vzdělávacího spolku
sOOva na jaře 2017. Když mě asi po půl roce oslovila Eva Hauserová, že Permakultura (CS) hodlá zasadit za Helu
Vlašínovou pamětní strom v Praze s tím, zda by to mohlo být na Bohumila zahradě, bylo jasné, že tím stromem
by měl být právě roub Vlašínovic třešně, čímž bychom Hele splnili jedno z jejích posledních přání.
Strom je vysazen ve veřejně přístupné předzahrádce uprostřed kruhového záhonu s bosonohou stezkou,
což je nejdůstojnější místo, které může kolovratská komunitní zahrada nabídnout. Dvě kola záhonů posunutá
vůči sobě vytvářejí krouživý pohyb kolem osy (stromu), což je jeden z významů slova kolovrat. Nezbývá než si
přát, aby se do blízkého i vzdálenějšího okolí stromu šířila dobrá energie, která provázela Helu Vlašínovou
i další lidi dobré vůle. Domnívám se, že Kolovraty byly pro výsadbu tohoto pamětního stromu místem nanejvýše vhodným. Druhý pamětní strom je vysazen v Brně.
Alena Kopřiva Chadová
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EKOLAMP s.r.o., infolinka: 810 888 100, www.ekolamp.cz

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL / PERMAKULTURA
Kdy je nejlepší naplánovat očkování proti
této závažné emoci?
Proti klíšťové encefalitidě je nejvhodnější
doba pro očkování v zimních měsících, kdy je
velmi nízký nebo nulový výskyt nakažených klíšťat, ale lze již očkovat celoročně.
V posledních letech stoupl počet nemocných
spalničkami, proti kterým je očkování
povinné, ale chrání jen 10 až 15 let. Doporučila byste dospělým nebo starším lidem
nechat si ověřit z odběru krve, zda mají
dostatek protilátek a nepotřebují
přeočkování?
Pokud má někdo pochybnosti, lze doporučit
odběr protilátek, a teprve při negativním výsledku provést očkování proti spalničkám.
Blanka Oujezdská

Prevencí proti chřipce
je i zdravý životní styl
Chřipka je vysoce nakažlivé virové onemocnění vyskytující se po celém světě –
v chladném období s menším počtem slunečních dní v oblastech mírného pásu a většinou
během teplé vlhké sezony v tropických oblastech. V České republice je vrchol výskytu infekce většinou v období od ledna do března,
ročně bývá hlášeno 850 tisíc až 1,2 milionu
případů onemocnění, skutečný výskyt je však
ještě vyšší.
Chřipka není banálním onemocněním,
o čemž svědčí vysoký počet obětí ve světě.
Každoročně je to 250 až 500 tisíc. U nás si
virus chřipky vyžádá stovky až tisíce lidských
životů ročně následkem samotné infekce
virem, v důsledku současné infekce i s jiným
původcem nebo zhoršením jiné chronické
nemoci např. cukrovky, astmatu, hypertenze
apod. Podle Státního zdravotního ústavu bylo
při poslední chřipkové sezóně hospitalizováno z důvodu závažného průběhu chřipky
na oddělení ARO nebo JIP přes 600 osob.
Téměř třetina z nich nemoci podlehla.
Stále platí, že nejlepší ochranou před nebezpečnou chřipkou je včasné očkování. I ve
skupinách s nižší protilátkovou odezvou je
totiž zřejmý významný efekt na pokles výskytu těžkých infekcí, počtu hospitalizací
i úmrtí. Z toho vyplývá, že vzhledem k tradičním epidemiologickým charakteristikám
chřipkových epidemií na našem území může
být tou nejvhodnější preventivní strategií aplikace vakcíny v období od října do listopadu.
Rovněž platí, že i pozdější očkování je lepší
než žádné, za podmínky poučení pacienta
o nástupu ochrany nejdříve dva týdny od podání vakcíny.
Mezi významná preventivní opatření patří
zdravý životní styl (aktivní pohyb, otužování,
dostatečný přísun vitamínů), hygienická opatření (časté mytí rukou, pravidelné větrání
místnosti, užívání jednorázových kapesníků
-hba ručníků) a očkování.

Vegetativní množení rostlin
Vegetativní množení je snadný a zcela spolehlivý způsob, jak si namnožit oblíbenou rostlinu.
Používá se často u dřevin, ale i u trvalek a u některých druhů zeleniny. Získané rostliny jsou
zcela identické s rostlinou původní, „mateřskou“. Vyrábíme vlastně klony. Pokud bychom
rostlinu množili semeny a neměli zajištěno, že nedošlo k opylení jinou odrůdou, mohli bychom se dočkat rostlin s úplně jinými vlastnostmi, než očekáváme. Vznikl by tak potomek
dvou různých odrůd (kříženec) a u jeho potomků by se projevovaly vlastnosti různých
předků.

MNOŽENÍ LETNÍMI ŘÍZKY

Již koncem srpna můžeme odebírat větvičky z rybízů, angreštů a dalších ovocných dřevin (asi
15 cm dlouhé). Také kratší větvičky z bylinek jako je levandule, šalvěj, pelyněk apod. Větvičky ihned
zapichujeme do vypletého záhonu, ideálně v polostínu, a udržujeme půdu vlhkou. Přes zimu je
můžeme přihrnout listím nebo slámou, abychom je chránili před mrazem. Během zimy zakoření
a na jaře už začnou růst. Rozsazovat je můžeme během března, nebo počkáme až do podzimu.

MNOŽENÍ DŘEVITÝMI ŘÍZKY

Řízky odebíráme z dřevin po opadu listů za bezmrazých dnů od listopadu do začátku února, než
se začnou nalévat pupeny. Řízky upravíme na velikost tužky, měly by být i podobně silné. Uchováváme je ve vlhkém písku a chladu (ve sklepě, v ledničce). Od časného jara je zapichujeme přímo
do záhonů s nakypřenou zeminou.

MNOŽENÍ HŘÍŽENÍM

Provádí se na jaře a spočívá v zanoření jednoletého výhonu mateční rostliny do půdy. V místě
styku se zeminou dojde k probuzení spícího pupenu, ze kterého vyrostou kořeny nové rostliny.
Jedná se o jeden z nejstarších způsobu rozmnožování a používá se např. u vinné révy, ostružin, rybízů. Jeho výhodou je poměrná spolehlivost, jednoduchost, nepoškození mateřské rostliny a plné
zachování jejích vlastností i u nové rostliny. Mezi nevýhody patří pomalost při získávání většího
počtu nových jedinců, a proto se ve velkovýrobě používá jen ojediněle. Hříženec zakořeňuje asi
půl roku, další rok ještě může zůstat spojen s mateční rostlinou.

Převezla mě ale, Bohumila, a potutelně se usmívala pod vousy tiše pozorujíce můj znovu
zatajený dech. Žije. Žije svým vlastním čarokrásným životem. V čerstvě posekané předzahrádce
vyniká divočina bylinek, trvalek i letniček, které
se zde volně rozrůstají a přesévají. Obklopují bosonohou stezku, která je očividně navštěvovaná.
Ze zamulčovaných záhonů trčí vitální zelenina,
plevelu jen tak, aby se neřeklo, z kompostu přetéká dýně všemi směry. Paráda.
Výnosem letošní sezóny nejsou zrovna metráky zeleniny. Sucho bylo přece jen znát, ale
díky pestrosti pěstovaných plodin a bylin je i tak
z čeho vybírat. Podstatným výsledkem tříletého
usilování je svébytnost a samostatnost komunitní zahrady jak po stránce rostlinné, tak i lidské.
Stvrzené to máme i po odborném posouzení –
v červenci získala Bohumila zahrada certifikaci
od Permakultury (CS), což je zastřešující organizace pro permakulturní aktivity v ČR. Jsme tedy
Projektem s permakulturními prvky dohledatelným na on-line mapě těchto projektů.
Výzvou pro nadcházející období bude pro zahradníky i Lesní školku sOOvička spolupráce i trpělivost při redukování přerostlých vrb, jejichž
podmáčené a postupně omdlévající kmeny krotí
majitel sousedního pozemku průběžně s pomocí plošiny. Za rychlý zásah na konci školního
roku vděčíme i udatnému dobrovolnému hasiči
Martinu Dynybilovi.
Alena Kopřiva Chadová
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I letos jsme se v Kolovratech již poněkolikáté připojili k celorepublikové
kampani Ukliďme svět, ukliďme Česko. Na akci Ukliďme Kolovraty se
v sobotu 13. dubna sešlo přes 40 dobrovolníků, občanů z Kolovrat i „kačerů“ z Geocachingu.
Prolezli jsme různé více či méně zapadlé
kouty a i v celkově dost uklizených Kolovratech se podařilo sesbírat cca 250 kg odpadků.
Kromě klasických lahví, PET lahví a dalších odpadků odhozených do přírody často nedaleko
odpadkových košů, stojí za pozornost i vzrůstající množství odhozených vlhčených ubrousků. Ty se na rozdíl od ubrousků papírových
prakticky nerozkládají a mohou tak zůstat
v přírodě i stovky let. Děkujeme všem zúčastněným a také Úřadu městské části za spolupráci a následný odvoz naplněných pytlů s odpadem.
Stanislava Bartošová

RAJČATA Sbíráme první zralé a dobře vyvinuté plody kvůli zachování požadovaných vlastností a ranosti. Semínka vydlabeme malou lžičkou a necháme ve sklenici s trochou vody tři dny vykvasit. Pak na sítku opereme pod
tekoucí vodou, vyklopíme na talířek a necháme uschnout. Druhá možnost
je vynechat kvašení – semínka pak klíčí také, jen jim to může trvat trochu
déle.
OKURKY Vybereme si dobře rostlou rostlinu či více rostlin, které zcela obětujeme na vytvoření několika málo přezrálých plodů (víc než dva tři jich ani
na rostlině nenaroste). Semena vydlabeme lžičkou, ve sklenici s vodou necháme ta vyvinutá, těžká klesnout ke dnu a sebereme z hladiny semena nevyvinutá. Můžeme a nemusíme nechat prokvasit obdobně jako rajčata.
Pěstování jedné odrůdy okurek ve skleníku zajistí, že se odrůda nezkříží
s jinou.
SALÁT Dobře vyvinuté hlávky salátu (může jich být málo, salát má spousty
semínek), které vydrží dlouho, než ženou do květu, necháme vykvést a zcela
uschnout. Salát kvete podobně jako pampeliška. Semínka vydrolíme buď
ručně, nebo přes síto a vyfoukáme plevy (přes okraj bonbonierové krabice
nebo sypáním z misky do misky v průvanu).

Na udicích uvízla tisícovka ryb
Letos se kolovratské rybářské závody pod názvem Memoriál Josefa
Špejzla konaly už podeváté. V poslední květnovou sobotu se u místního rybníka sešlo 36 dětí a 29 dospělých. Celkem bylo uloveno za
oba závody 1081 kusů ryb.
Již při prezentaci na závody bylo jasné, že účast bude velice vysoká,
což potvrdila nakonec i startovní listina pro oba závody, kde zůstalo jen
pár volných míst. Po celou dobu závodů bylo krásné slunečné počasí.
Dětských závodů se zúčastnilo
36 dětí. Vítězové na prvních
třech místech byli oceněni diplomy a poháry. Každé z lovících dětí si mohlo vybrat
některou z rybářských potřeb
dle pořadí v závodu. Děti ulovily
388 ryb, z toho 382 kusů bílé
ryby (karasů, cejnů a perlínů)
a 6 kaprů.
Z dětí si nejlépe vedl Tadeáš Flener, který získal 550 bodů. Druhá byla
Ema Dřízhalová s 465 body a třetí Marek Stěhule s 459 body. Největší
rybu ulovil Daniel Štafurik, a to dvaašedesáticentimetrového kapra.

ŘEDKVIČKA Necháme ředkvičku vykvést a semena získáme vydrolením ze
zcela vyschlých šešulí, které se na ní po odkvětu objeví. Někdy se u ředkvičky
může stát, že „zdivočí“ – vrátí se do své původní podoby, kdy nemá vyvinutý
kulatý kořen. Pak je třeba sehnat znovu kvalitní osivo.

Jedná se o odebrání částí rostliny i s kořeny a provádí se na podzim. Od mateční rostliny (keře)
odkopneme její část i s kořenem (odkopek) a ihned zasadíme. Výmladky jsou větvičky, které vyrůstají kolem rostliny z jejích kořenů (lze je také oddělit i s vlastním kořenem). Kopčení je přihrnutí
keře písčitohumózní zeminou, v které postranní výhonky zakoření, pak se odhrnou a oddělí se
i s novými kořeny. K získávání oddělků jsou vhodné pouze keře, které jsou pravokořenné – nejsou
roubované! Podnož roubovance pochází z naprosto jiné odrůdy, někdy i z jiného druhu dřeviny.
Tento způsob množení používáme zejména u rybízu, angreštu, ostružiníku, maliníku, rakytníku,
hlošiny, arónie, kdouloně aj.

MRKEV, PASTINÁK, PETRŽEL, CELER, ČERVENÁ ŘEPA, MANGOLD, KADEŘÁVEK, RŮŽIČKOVÁ KAPUSTA Semenaří se obdobně, jedná se o dvouletou zeleninu, která si prvním rokem vytvoří zásobárnu živin (silný kořen či
stonek) a květ i semínka vytváří až druhým rokem. Pokud se nám nechce tak
dlouho čekat, můžeme jednoduše na jaře zasadit kupovaný kořen (zkrátka
mrkev, celer atd. z obchodu). Pozor, červená řepa se může zkřížit s mangoldem, s kterým je příbuzná, stejně tak kadeřávek s růžičkovou kapustou.

MNOŽENÍ TRVALEK A BYLINEK DĚLENÍM TRSŮ

Bylinné trsy dělíme tak, abychom příliš nepoškodili kořeny rostlin. Namísto rýče jsou vhodnější
rycí vidle. Z vyrytého trsu oddělujeme menší části raději rukama, kořínky opatrně rozplétáme. Nejvhodnějším obdobím je podzim (září až listopad při bezmrazém období), případně časné jaro.
Alena Kopřiva-Chadová

Podrobné informace doporučujeme čerpat z publikace Dostálek, P.: Pěstujeme si vlastní semínka.

Alena Kopřiva Chadová
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Zahradníci, zemědělci, ale věřím, že třeba i pokrývači, jsou po letošním létě asi poněkud
scvrklí. Nebývalá tropická vedra se nevyhnula
ani kolovratské komunitní zahradě.
Jediným zdrojem vody je zde mělká kopaná
studna, která se ale ocitla na suchu, a dál už jen
dešťová voda – pokud ovšem prší. Ačkoli se přes
léto střídáme v zalévacích službách, po dvou
měsících výhně, prázdnin a dovolených jsem se
plížila k Bohumila zahradě se zatajeným dechem
a malou dušičkou. I přes deklarovanou úplnou
rovnost všech členů cítím v roli koordinátora
slušnou porci zodpovědnosti za fungování zahrady. Letošní léto jsem tu poprvé skoro nebyla
a o docházení dalších zahradníků si nedělala
velké iluze – ale to s pochopením, vždyť se nedalo pomalu vyjít ven, zejména s malými dětmi.

V minulém čísle Kolovratského zpravodaje jsme zmiňovali důvody,
proč se vůbec zabývat domácím semenařením plodin. V tomto článku
se seznámíme s tím, jak konkrétně získávat semínka z běžných druhů
zeleniny.
Čistotu odrůdy zajistíme dodržením požadované izolační vzdálenosti, tj.
vzdálenosti mezi jednotlivými odrůdami. Obecně platí, že samosprašné
druhy (hrách, fazole, rajče, salát aj.) lze vysazovat poměrně blízko sebe, postačí vzdálenost 3 m od jedné odrůdy ke druhé. Cizosprašné druhy (tykve,
okurky, mrkev celer, pastinák, ředkve, kukuřice aj.) vyžadují mnohem větší
izolační vzdálenost, až kolem 100–200 m.

FAZOLE Platí pro ně to samé, jako u hrachu.

Kolovratský ZPRAVODAJ 3/2019

Třetí sezóna na Bohumila
zahradě a zkouška letním žárem

Jak můžeme pomoci zraněnému zvířeti

Uklidili jsme Kolovraty

HRÁCH První lusky nesníme, ale necháme dozrát až do uschnutí. Na jídlo
sklízíme lusky vyrostlé později. Suché lusky otrháme a můžeme ještě 14 dnů
nechat zcela vyschnout na sítu/v košíku doma, než vyluštíme zrna. Dřeňový
hrách mívá zrno hladké a kulaté, cukrový hrách hrbolaté. Pokud se v semenech objeví při sklizni nebo později zrnokaz (černý brouček vrtající v semenech dírky), necháme igelitový sáček s hrachem promrznout v mrazáku
(jeden a více dnů). Po vyndání z mrazáku neotevíráme sáček, aby se zrno
neorosilo.

MNOŽENÍ ODKOPKY, VÝMLADKY, KOPČENÍM
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Dospělí, kterých se sešlo 29, ulovili 693 ryb, z toho 678 kusů bílé ryby
(karasů, cejnů a perlínů) a 15 kaprů. První tři nejúspěšnější rybáři byli
oceněni diplomy a poháry. Nejvíce se dařilo Tomáši Váňovi, který nasbíral
301 bodů, za ním se umístil Petr Stěhule se 138 body a třetí místo patří
Romanovi Badymu za 117 získaných bodů. Největší ryba se chytla na
háček Martina Dynybila. Byl to také kapitální kapr – měřil 69 cm.
Každý účastník dětských i dospělých závodů dostal občerstvení v ceně
startovného. Pořadatelé děkují všem partnerům závodů za podporu
a MČ Praha-Kolovraty za poskytnutí dotace.
Pavel Vokál

Možná se vám stalo, že jste venku nalezli zraněné volně žijící zvíře a chtěli mu co nejlépe
pomoci. Pokud jste na území Prahy nebo Prahy-západ, můžete využít služby Pražské zvířecí
záchranky.
Kdykoliv naleznete volně žijící zvíře, o kterém
usoudíte, že je mu třeba pomoci, zavolejte nejdříve
na číslo 774 155 185, kde vám odborníci poradí, jak
se zachovat. Pokud to bude potřeba, záchranka živočicha převezme a odveze
ho do nejbližší záchranné stanice, kde se o něj postarají.
Pražská zvířecí záchranka
již několikrát zasahovala také
v našem okolí. Na podzim
v Kolovratech zachraňovala
zraněnou samici ježka západního, kterého nalezly děti
z místního lesního klubu
sOOvička. Ačkoliv měl ježek
vážné zranění po srážce
s autem, v záchranné stanici
se ho podařilo zachránit a vrátit zpět do volné přírody.
Ne vždy je ale dobře míněná „záchrana“ zvířete na
místě. Pražská zvířecí záchranka se často setkává
s případy, kdy lidé zakročí zbytečně. Když třeba už
brzy na jaře najdete malého zajíce, mládě nemusí
být opuštěno, protože matka je většinou opodál.
Mládě často čeká na místě, kde si ho potom vy-

zvedne. Když ho ale vezmete do rukou a odnesete,
matka už ho nenajde. Mláďata zajíců, která se takto
zbytečně dostanou do záchranných stanic, mají
velmi malou šanci přežít. Nejlépe jim je, když zůstanou tam, kde jste je našli.
Když zajíce naleznete na
místě, kde mu hrozí nebezpečí – třeba u silnice, nebo na
chodníku, kudy chodí psi, doporučujeme ho pomocí rukavic či textilie přenést do
nejbližšího keře, nebo tam,
kde bude více skryté. Věřte, že
jeho máma si ho včas najde.
Činnost Pražské zvířecí
záchranky můžete sledovat
na FB stránce Záchrana zvířat v Praze. Zvířecí záchranka je neziskový projekt,
závislý do značné míry na dobrovolných příspěvcích od firem i jednotlivců. V případě, že se budete
chtít na fungování tohoto projektu podílet, můžete
ho podpořit darem na číslo účtu 33553322/0800,
v.s. 1111.
Prokop Pithart, Pražská zvířecí záchranka, ČSOP

Už pět let se věnují hostům restaurace U Boudů a připravují program ve společenském sále noví provozovatelé. Gastronomické služby i nabídka kulturních akcí se
neustále rozšiřuje. O krátké ohlédnutí jsme poprosili jednatelku společnosti Fineko,
Kateřinu Dejmkovou. Zároveň prozradila, co nového pro návštěvníky společně se
svým týmem chystá.
Jak prožíváte páté narozeniny tohoto oblíbeného kolovratského zařízení?
Mohu říci, že i po pěti letech jsme pořád plní
energie a odhodlání pokračovat dál. Mám dobrý
pocit z toho, že se naše služby i nabídka rozvíjí –
a to vše s pomocí stabilního a spolehlivého personálu. Ráda bych při této příležitosti poděkovala našim příznivcům za podporu. Mám radost,
že se k nám vracejí pravidelně.
Vybavíte si začátky?
Před pěti lety jsme s přáteli vyhráli výběrové
řízení na provozování celého objektu. Nikdo
z nás neměl potřebné zkušenosti. Podstatné
však bylo, že nám nechyběla chuť vytvořit příjemné prostředí pro naše sousedy, aby se měli
kde scházet. Rekonstrukci jsme pak museli
zvládnout za dva měsíce. Začali jsme kuchyní,
z níž zůstaly jen holé zdi. Pořídili jsme nové kuchyňské zařízení a upravili i prostory restaurace.
Snížili jsme bar a dle původních plánů vrátili do
zadní místnosti příčku, která dnes odděluje salonek. Samozřejmě ze stěn jsme museli odstranit nános z cigaretového kouře a vše nově
vymalovat.
Nabízíte klasickou českou kuchyni formou minutek i hotových jídel. Na jídelním lístku je třikrát týdně i jedno makrobiotické jídlo. Hosté
si mohou vybrat z mnoha kvalitních vín a budujete si i sbírku koňaků. Jaké další gastronomické služby poskytujete?
Jídelní lístek průběžně upravujeme dle ročního období, ale pro různé akce jsme schopni
připravit prakticky jakékoli menu. Poslední
dobou se u nás stravují učitelé ze základní školy
a vaříme také pro obyvatele Domova s pečovatelskou službou. Snažíme se pro seniory udržet
přijatelné ceny. Je třeba zmínit, že na obědy pro
tyto klienty městská část nepřispívá. Také nabízíme rozvoz jídel po Kolovratech zcela zdarma.
Velký zájem je také o různé typy oslav jako
jsou narozeniny, spolkové plesy a zábavy nebo
i smuteční hostiny. Jsme schopni připravit jakýkoliv typ pohoštění v restauraci, kam se do salonu vejde až 30 lidí, stejně jako pohoštění pro
150 lidí na sále.
V sále je také pořád živo. Jeho prostory využívají místní spolky a večery jsou zpravidla vyhrazeny různým společenským a kulturním
akcím.
Těší nás, že aktivit přibývá. Diář je plný a někdy
je těžké najít volný termín. Ale snažíme se vyhovět všem zájemcům. Pravidelně v sále zkoušejí
děti z pěveckého sboru Coro Piccolo nebo z muzikálového studia Múzy. Nově se v něm bude
scházet kroužek stolního tenisu, který provozuje
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Dům dětí a mládeže Dům UM. V září se opět rozběhly lekce jógy centra Surya a také lekce Lucie
Carlson. Manželé Vítovi z Říčan budou i nadále
pořádat taneční kurzy pro začátečníky i pokročilé. Je třeba zmínit, že dle nájemní smlouvy poskytujeme prostory sálu mateřské, základní
a umělecké škole zdarma, stejně jako úřadu
a tedy i Klubu důchodců nebo sboru JazzBáby.
Budou se konat i další oblíbené akce, na které
si vaši návštěvníci zvykli?
Na podzim opět pokračuje cyklus cestopisných přednášek a jednou za měsíc jsou na programu jazzové večery. Rodiče s dětmi si oblíbili
nedělní divadelní představení, o které je neochudíme ani v této sezóně. Ráda bych také pozvala na Zvěřinačku, Svatomartinskou husu
nebo Svatomartinské posvícení, které organizuje místní Senior klub. Podílíme se také na organizaci tradičních jarmarků. A začátkem
nového roku vypukne plesová sezóna.
Služby neustále vylepšujete. Co vás čeká v nejbližším období?
Snažíme se prostory zvelebovat. Měli jsme
v plánu zrenovovat podlahu v sále, ale výhledově se počítá s vybudováním komunitního
centra v půdních prostorách, tak se do větších
zásahů zatím nepouštíme. Projekt je už připraven a nyní se čeká na vypsání dotačních titulů.
Pokud bude městské části dotace přidělena,
mohlo by se příští rok začít se stavebními úpravami.

Komu bude komunitní centrum sloužit?
Počítá se s dvěma klubovnami, toaletami
a skladovacím prostorem. V menší klubovně
najdou zázemí maminky s dětmi z Rodinného
centra Macek, větší místnost bude sloužit k setkávání nejrůznějších spolků a pořádání preventivních a osvětových akcí. Předpokládáme, že si
klubovnu oblíbí Senior klub a další spolky. Po
dobu stavebních prací bude provoz restaurace
i sálu omezen, nicméně ta trocha nepohodlí za
to stojí. Výsledkem bude moderní komunitní
centrum, které v Kolovratech zatím chybí.
-ouj-

Josef Mladý dovedl
bavit i naslouchat
Herec i loutkoherec, hudebník, moderátor, scénárista i režisér, zvukař i kameraman, pilot i letecký konstruktér, plavec, tenista, golfista,
lyžař, bruslař, cyklista i motocyklista, chodec,
podnikatel, stavitel, řidič, a hlavně oblíbený
bavič – tím vším byl Josef Mladý, který nás
v květnu opustil.
V Kolovratech jste mohli Josefa Mladého nejčastěji potkat na tenisových kurtech Na Parkáně,
ale také rád zašel za svými kamarády i do hospůdky U Čeréza. „Jakmile vešel do dveří, přišla
s ním dobrá nálada. Byl doslova zábavotvůrce –
hrál na klávesy i kytaru, zpíval a celý večer nás
dokázal bavit. Jeho humor byl inteligentní
a Pepa nikdy nikoho neurazil. Dokázal si s námi
povídat o všech možných tématech, od techniky
až po politiku, o všem měl přehled. Bohužel pro
své aktivity neměl moc času, zašel mezi nás tak
jednou za měsíc,“ vzpomíná na kamaráda a oblíbeného parťáka Míra Bor. Pokaždé se dovedl postarat o originální estrádu, aniž by opakoval
komické výstupy s Josefem Náhlovským známé
z televizní obrazovky. Při společném muzicírování však rád sáhl do repertoáru Fešáků, s nimiž
kdysi hrál.

Také hospodskému Františku Jeništovi kamarád a soupeř v tenisových kláních moc chybí.
„Odchod Pepy Mladého je pro nás velká ztráta.
Byl vášnivý sportovec a nikdy nepil. Nevěřili jsme,
že je vážně nemocný. Vůbec to na sobě nedal
znát. Říkal jen, že se rozhodl držet dietu, aby
zhubnul. A také si dělal legraci, že ho trápí plíce
a bude muset chodit s kyslíkovou bombou. Dokonce i parte s oznámením o posledním rozloučení nám přišlo z jeho telefonu jako textová
zpráva,“ listuje Franta Jeništa v jedné z pěti objemných kronik, která podrobně mapuje devět
let kolovratského Tenisového klubu U Čeréza.

V první řadě stačí osivo zakoupit jen jednou a pak už jej množíme vlastnoručně, takže výrazně ušetříme.
Rostliny produkují semínka v hojném množství, určitě tedy zbyde dostatek i k podarování známých, k výměnám v širokém okolí nebo i k založení Semínkovny (půjčovny semínek). Jedna taková je v kolovratské
Knihovně s infocentrem. Semínka si zde můžete půjčit zdarma a po napěstování zase vrátíte část nového
osiva zpět.
Dalším důvodem je postupné přizpůsobení vlastností plodiny vaší zahradě či pozemku, na kterém ji
pěstujete. Zelenina se přizpůsobuje opravdu rychle – v řádu několika málo let. Zvykne si na složení půdy,
na podnebí, počasí a další vlivy. Veškeré získané informace předává svým semínkům. Díky adaptaci nebude náchylná k nemocem tolik, jako kdyby přicestovala z cizích krajů.
Kromě ekonomických výhod nás ale může hřát u srdce ještě vědomí, že pomáháme udržovat nejen
dříve samozřejmou dovednost, na které často závisel osud celých rodin, ale pěstováním starých odrůd
zeleniny, ovoce, bylinek a polních plodin uchováváme kulturní dědictví naší země. Staré, tedy předválečné
odrůdy si můžete buď vypůjčit v kolovratské Semínkovně (výběr), nebo od společnosti Gengel. Případně
se můžete stát jedním z uchovatelů sítě Gengel a nabízet rostliny a plodiny, které mají svou historii.

V neposlední řadě se pěstováním „na osivo“ naučíme mnoho nového o životě plodin. Zjistíme například, že daleko výhodnější, než utrhnout jednu ředkvičku, je počkat si na šešule, které nasazuje po odkvětu. Jsou na chuť jemnější než kořen ředkvičky a je jich celá záplava. Papriky nemusíme na podzim
likvidovat, rostlina je víceletá, takže pokud jsme ochotni se o ni postarat přes zimu doma, odmění se úrodou, která přijde další sezónu mnohem dříve. Cibule se krásně množí dělením, obdobně jako jiné cibuloviny. Můžeme jich mít na záhonech celé trsy.
Nejkrásnější je ale rostliny pozorovat a učit se jejich nezkrotné radosti ze života, nesmírné rozmanitosti
forem i jejich pokornému respektování přírodních zákonitostí.
Alena Kopřiva Chadová
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V hospůdce měl Josef Mladý oblíbené místo,
které teď zdobí vzpomínkové fotografie a výstřižky z novin. S muzikantem Jiřím Vondrovicem, který při společném hraní usedal za bicí, se
skvěle doplňovali. „Měli jsme se rádi, bylo to moc
hezké období. Bohužel, teď už nebudu mít s kým
hrát. Pepa nemusel ještě odejít, vždyť byl
mladý…“
-ouj-
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Letošní jarní vedra a neúprosné sucho nám připomněly důležitost i výhody, které
má vytrvalá či alespoň dvouletá zelenina a také dřeviny s jedlými plody. Jejich
kořenový systém dosáhne do velké hloubky, proto jsou během delšího sucha lépe
zásobovány vodou a živinami.
Méně známé jedlé dřeviny
Zahradní ovocný jídelníček si můžeme zpestřit
i plody raritních keřů. Do výšky 1,5 m dorůstá zimolez kamčatský (známý jako kamčatská borůvka), zakrslá mandloň nebo růže jablíčková
(velké šípky). Vyšší vzrůst (2 - 4 m) mají některé
odrůdy muchovníku (indiánská borůvka), dřín,
převislá moruše, kdoulovec, rakytník, hlošina
okoličnatá, kalina jedlá, mišpule velkoplodá, hloh
velkoplodý, tomel (kaki), cicimek, muďoul, japonská hrušeň (nashi), kdouloň, fíkovník či mrazuodolný citroník.

Semínkovna v kolovratské Knihovně s infocentrem nabízí již čtvrtým rokem k zapůjčení semínka ekologicky pěstované
zeleniny, bylinek a květin.
Z velké části se jedná o staré české odrůdy,
což je označení pro odrůdy vyšlechtěné do
roku 1945. Do té doby se pěstovalo na malých
políčkách a samozásobitelství patřilo k životu
velkého procenta obyvatel, o období válek
nemluvě. Vyhledávanou vlastností plodin byla
zejména jejich odolnost proti proměnlivosti
počasí i škůdcům, protože na úrodě často závisela budoucnost rodiny nebo celého hospodářství. Dále se šlechtilo na výnos, ranost, ale
i postupné dozrávání plodů – třeba aby hrášek či fazole bylo možné sklízet průběžně
měsíc a více. Cíleně šlechtilo mnoho drobných
firem, ale náhodně vznikaly nové odrůdy i samovolně. Proto mluvíme o krajových (typických pro konkrétní kraj) nebo i o rodinných
odrůdách (putujících s rodinou i přes několik
zemí). Některé krajové odrůdy se hodí do drsného podnebí v podhůří, jiné do slunných
nížin. Pokud si chceme vybrat plodinu, které
se bude dařit na zahrádce, jsou staré odrůdy
velmi vhodnou volbou. Pro malopěstitele byly
vyšlechtěné.

Voda na pozemku má různé funkce i barvy
Jak nakládat na pozemku s vodou, jak ji využít a jaké druhy vody vlastně rozlišuje permakultura? O tom si něco řekneme v tomto článku. Zaměříme se ale na snadno realizovatelná a nízkonákladová řešení. Samozřejmě je možné např. dešťovou či studniční
vodu používat v domě jako užitkovou nebo si vybudovat koupací jezírko, ale to by bylo
na delší povídání.
Dešťová voda
I přes mírné znečištění je dešťová voda důležitým zdrojem pro zavlažování nebo provoz drobných
vodních prvků na pozemku. Je to voda „měkká“, protože neobsahuje rozpuštěné minerály jako voda
tekoucí po zemi nebo pod zemí. Vhodná je např. do jezírek, kde by vyšší koncentrace živin např. ze studniční vody podpořila nežádoucí výskyt řas. Jezírko libovolné velikosti je třeba osadit vodními rostlinami,
které vodu dále čistí. Kromě jezírek jsou povrchovou variantou zachytávání dešťové vody také vsakovací
jámy nebo tzv. dešťová zahrádka (štěrkem vysypaná a rostlinami osázená jáma), kdy se voda z okapu
pomalu zasakuje na pozemku. Svejly, tedy vodorovné příkopy, zachytávají vodu tekoucí po svahu.
Dešťovou vodu zachytáváme také do nadzemních nádrží (sudy či větší nádrže pod okapem). Odtud
ji můžeme hadicí dovést až k záhonu či do skleníku a zalévat bez velké námahy. Dešťovku sice můžeme
svádět i do nádrží podzemních, odtud ji ale musíme čerpat za použití další energie.
Velká škoda je dešťovou vodu odvádět do kanalizace, pokud to není nezbytně nutné. Půda má ohromnou kapacitu k zadržování vody, kterou nemohou nahradit rybníky ani přehrady. Odváděním vody z krajiny dochází k velkým suchům na výše položených místech a k povodním na dolních tocích řek.

Všechny dřeviny, které zmiňuji v tomto článku,
dobře snáší naši zimu, vyhovuje jim běžná zahradní zemina a příliš nevyžadují naši péči, pokud
jim dopřejeme vyhovující stanoviště.
Alena Kopřiva Chadová

Povrchová voda je voda všech povrchových vodních zdrojů (potoky, jezírka, řeky). V Kolovratech i Lipanech takové zdroje jsou a slouží obvykle široké veřejnosti a k mnoha účelům. Příkladem může být
nedávno revitalizované přírodní jezírko (biotop, koupaliště) v Lipanech, kolovratský návesní rybník
(požární nádrž, chov ryb, bruslení, slavnosti), potok Říčanka (vodní tok, čističky) aj. V okolí vodních
zdrojů se střetává svět vodní a suchozemský a nalezneme tu širokou škálu živočichů i rostlin, mnohonásobně širší než jaká se vyskytuje pouze na souši nebo pouze ve vodě. V permakultuře tato místa,
kde se setkávají dvě různá prostředí, nazýváme „okraje“ a ceníme si jich právě pro jejich bohatství a různorodost.

Kohoutková voda

Alena Kopřiva Chadová

Ke vzdělávacím akcím spolku a setkáváním využíváme hlavně jurtu umístěnou na komunitní Bohumila zahradě.
Zajišťujeme také hromadný nákup bio potravin
ve velkém a bezobalově, odebíráme mléčné
výrobky z farmy nedaleko Říčan, vzájemně si předáváme znalosti z různých oblastí (pečení z kváskového těsta, vlastnoruční šití bot, plstění klobouků,
tašek, bačkor a doplňků, výroba přírodní kosmetiky, ženské a mužské kruhy či základy sociokracie).
Přidali jsme se k říčanské KPZ (komunitou podporované zemědělství), vzájemně si půjčujeme ná-

V domácnostech se nezřídka používá výhradně přečištěná pitná voda. Každý občan ČR spotřebuje
v průměru 100 l pitné vody denně. Z toho jde 35 % na osobní hygienu, 30 % na splachování WC,
15% na praní a úklid, 9 % na přípravu jídla a jen 4 % na pití.

Šedá, žlutá a černá voda
Toto členění se v permakultuře používá pro označení vod odcházejících z domu a bere se v úvahu
při designu obydlí. Stejně tak jej ale můžeme využít při ladění provozu zahradní chatičky nebo dílny.
Výhodou je, že se můžeme obejít bez kanalizační přípojky.
Šedá voda označuje vodu z koupelny (umyvadlo, vana, pračka) a kuchyně (dřez, myčka). Při používání
ekologických čisticích prostředků se může šedá voda zasakovat na pozemku (kořenová čistička odpadních vod).
Žlutá voda vzniká v případě, že se v domě používá separační toaleta oddělující moč. Žlutou vodu
lze využít na pozemku jako hnojivo nebo v malém množství ji nechat zasakovat do půdy. Černá voda
je označení pro odpadní vodu z klasického splachovacího záchodu, která odchází do kanalizace nebo
do jímky. I tento odpad může být v určitých případech zdrojem (hnojivo).

Péče o zdroje vody
Kromě množství zdrojů vody pro svou potřebu bychom měli hledět i na jejich kvalitu, údržbu, na
stav, ve kterém použitou vodu opouštíme, a na množství, které skutečně potřebujeme.
Alena Kopřiva Chadová
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stroje a nářadí, vyměňujeme si své produkty a výrobky, pomáháme si, společně oslavujeme. Občas
spolu vyrazíme na víkendový pobyt nebo jen tak
do přírody na výlet. Jsme otevření všem, kdo by
chtěli sdílet čas s podobně smýšlejícími lidmi, případně v rámci spolku rozvíjet další vzdělávací aktivity. Stačí jen mít chuť a odvahu zavolat nebo
rovnou přijít. Máte příležitost se seznámit s místními obyvateli, načerpat inspiraci nebo prostě jen
dobít energii nebo najít nadšence a načerpat podporu pro své plány.

Bohumila zahrada a půjčovna semínek
Alena K. Chadová přišla s myšlenkou vybudovat
v Kolovratech komunitní zahradu a s pomocí dalších rodin z Kolovrat a okolí stvořila Bohumila zahradu. Ta je určena všem zájemcům o společné
zahradničení, setkávání, sdílení a předávání zkušeností, informací a poznatků, a to nejen na téma zahrady a permakultury. Je to místo plné harmonie,
inspirace, tvůrčího ducha i potenciálu. Je otevřené
široké veřejnosti, a hlavně vám, kolovratským a lipanským sousedům.
Alena je také autorkou a patronkou Semínkovny
umístěné v Knihovně s infocentrem, kde se dají zapůjčit zajímavá osiva. Na zahradě pořádáme i akce
pro veřejnost: burzu sazeniček, Víkend otevřených
zahrad, pravidelná pracovní setkávání zahradníků,
úterní dopolední setkávání rodičů s dětmi, kurzy se
zahradnickou tematikou. Nově i kurzy permakulturního designu. Bohumila zahrada navíc letos
získala certifikaci a byla zařazena do on-line sítě
permakulturních projektů.

Lesní klub sOOvička v jurtě
Další aktivitou spolku je lesní klub sOOvička,
jehož koordinátorkou je Helen Sršňová. Klub má
aktuálně celotýdenní provoz ve dvou třídách s celkovým počtem 22 dětí a 5 průvodců. Zázemím je
jurta na komunitní zahradě. Jde o zařízení typu
mateřské školy s vlastní vzdělávací koncepcí podle
Rámcového vzdělávacího plánu MŠMT s důrazem
na prvky přírodní, waldorfské a intuitivní pedagogiky a maximálním možným pobytem dětí venku.
Lesní klub spolupracuje s místní mateřskou a základní školou a vyjednává formu intenzivnější spolupráce do dalších let, např. lesní družinu,
řezbářský kroužek nebo využití plánované venkovní učebny.

Lesní klub navázal spolupráci s místním mysliveckým spolkem Hubert. Myslivci Pavel Brabec
a Jaromír Šín se letos a v průběhu uplynulých let
věnovali dětem, ukázali jim krmelce a povídali
o zvířátkách. Děti přislíbily pravidelnou pomoc jednou za dva týdny vozí zvířátkům do krmelce krmení a učí se tak, co znamená mít závazek a pečovat o zvířata. S tím souvisí i plánované přírůstky na
komunitní zahradě. Rodiče dětí z klubu vybudovali
kurník a výběh pro slepičky, které dostanou děti
darem. Když se o ně budou pěkně starat, odměnou
jim bude i nějaké to vajíčko.

Odvážné plány
Spolek je podporovaný a financovaný členy,
příznivci a dobrovolníky. V předchozích letech
získal dotace od MČ Praha-Kolovraty, které byly
použity k rozvoji aktivit. V letošním roce spolek
získal také dotaci od Státního fondu životního
prostředí MŽP na stavbu přístřešku. Ten bude
sloužit jako venkovní učebna a bude vybaven
stoly, lavicemi, hoblicemi a nářadím pro práci se
dřevem. Umožní dětem učit se o přírodě venku
a pracovat s přírodními materiály, a to za jakéhokoliv počasí. Velmi doufáme, že v příštím školním
roce u nás ve venkovní učebně uvítáme i děti
z místní školky a školy.
Do dalších let plánujeme vybavit zahradu fotovoltaickým systémem, který by nám umožnil mít
v jurtě osvětlení a možnost připojit se k elektrické
energii. Aktuálně mapujeme podmínky pro založení komunitní školy. Sháníme také prostředky pro
odkoupení jurty do majetku spolku, protože
je zatím v pronájmu. Vzděláváme se i nadále v permakulturním přístupu, sociokracii, přírodní pedagogice. Příští rok plánujeme kurz první pomoci pro
rodiče, základní kurz permakultury, kurz řezu
ovocných dřevin, seminář přípravy rodičů na vstup
dítěte do školky, přednášku o aktuálních možnostech základního vzdělávání dítěte a počítáme i se
všemi zaběhlými akcemi, které se snad již dají
nazvat tradičními. Doufáme, že se s vámi na některých potkáme, nebo že se do jejich přípravy zapojíte.
Do nového roku 2019 přejeme všem sousedům
radost a dobrou vůli a ať se nám tu v Kolovratech
společně spokojeně žije!
Helen Sršňová, předseda spolku
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Podzimní aktivity na Bohumila zahradě byly pestré

V

prosinci oslavila Bohumila zahrada své druhé narozeniny. Trochu jsme se obávali, jestli se všichni její zahradníci
a opečovávatelé se svými ratolestmi tentokrát vejdou do jurty.

Podoba zahrady i předzahrádky je v hlavních rysech již dokončena a žije
svým vlastním životem. I s půdou již můžeme být celkem spokojeni. V letních
vedrech a suchách jsme si při klestění některých příliš zarostlých záhonů mohli
ověřit optimální přirozené vlastnosti půdy – kyprý povrch, schopnost držet vlhkost a spousty žížal produkujících to nejlepší hnojivo.
Proto si konečně můžeme dovolit tolik nedřít, ale začínáme si užívat plodů
své práce. Na řadu přichází pozorování, drobné úpravy, další vzdělávání, plánování i přátelské debaty.

Povrchová voda

Studna nebo pramen na pozemku je jistě další významný zdroj vody. Využitelnost závisí ale na kvalitě
podzemní vody. Některé studny mají „měkčí“ vodu, jiné „tvrdší“ Ohledně čistoty je dle Českého hydrometeorologického ústavu jednoznačně kvalitnější podzemní voda v příhraničních zalesněných oblastech. Naopak v oblastech s intenzivním zemědělstvím by se lidé měli mít na pozoru. Z 500 sledovaných
vrtů se dle ČHÚ v nadpoloviční většině objevují pesticidy, přičemž ve 40 % případů se jedná o nadlimitní
množství pesticidů obsažených ve vodě a v některých případech je tento limit překročen i stonásobně.
Na vině je zejména pěstování biopaliv (řepka, kukuřice a cukrová řepa). Při pěstování obilí tento problém není. Pokud se podzemní voda přestane znečišťovat chemikáliemi, trvá několik let (min. 5 až 10),
než se ozdraví. Kontaminovanou půdu je nejlepší zkompostovat – praktikuje se to tak třeba se sedimenty z čističek. Půdní bakterie si dříve či později s chemickými látkami poradí.

Úplně jinak je tomu s novějšími odrůdami.
Po roce 1945 přišly do zemědělství nové technologie – velké stroje pro velké lány. Pouhých
několik desítek let zavedené chemické hnojení nově doplnily herbicidy a pesticidy.
Umělé podmínky umožnily ve velkém pěstovat méně odolné plodiny, které se už nemusely umět bránit konkurenčním „plevelům“
například vydatným odnožováním či velkým
trsem listů. Namísto toho mohla jít síla rostliny
do plodů či kořene, a výnos se tak znásobil.
Polní plodiny jsou šlechtěné tak, aby snesly
„polní podmínky“, mohly být obdělávané
stroji a dozrály ke sklizni najednou.
Kolovratská semínkovna je dostupná
během otevírací doby Knihovny s infocentrem. Potřebné informace i tematickou literaturu naleznete na místě.

Přestože spolek aktivně působí v Kolovratech
déle, úředně schválený je tři roky. Za tu dobu se
společnými silami podařilo mnohé.
Obnovili jsme tradici masopustního průvodu
v Kolovratech. S ním je neodmyslitelně spojen pěvecký sbor Kolovrat, který pro tuto příležitost začíná vždy po Novém roce zkoušet písně do
masopustního průvodu. Letos jste ho mohli slyšet
na oslavách 100. výročí vzniku republiky. Přivítáme
všechny, kteří by měli chuť zpívat pod vedením
zkušeného sbormistra Jakuba Sršně. Velmi nás těší,
že se v posledních letech podařilo spojit masopustní aktivity s dalšími spolky a organizacemi
a masopustní den si tak užít společně jako ucelenou akci celé obce.
Na velikonočním jarmarku, který pořádá Městská
část Praha-Kolovraty, již tradičně míváme stánek
s dílnou pro děti.
U příležitosti mezinárodního svátku jídla pořádáme Restaurant Day, kdy si každý může otevřít
svou vlastní „restauraci“ a setkat se s přáteli a sousedy. Účast je čím dál větší a ochutnat lze tradiční
kuchyně různých zemí. K tomu jsme připojili tzv.
blešák, na kterém se můžete zbavit všeho, co ještě
funguje, ale vy už pro to nemáte využití. Nebo třeba
levně pořídit něco, co potřebujete nebo se vám
hodí. Vždy se prodá spousta hraček, nářadí, bytových doplňků, knih, ale i kuriózních artefaktů.
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Podzemní voda
Existují i keře s jedlými výhonky či hlízami –
americká hlízola (hlízy velikosti slepičího vejce),
zemní mandle (nižší tráva s chutnými hlízkami na
kořenech), katrán přímořský (výhonky), česnekovník (mladé výhony jako kořenová zelenina)
nebo bambus (výhonky).
Z velkých raritních stromů můžeme zmínit hruškojeřáb a jeho menší obdobu Tatarovu hrušku,
moruši, japonský srdčitý ořech, červený cukrářský
ořech, pekan (ořechy) a jedlý kaštan.
Mezi popínavé dřeviny s jedlými plody patří
např. aktinidie (minikiwi) a klanopraška čínská.
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Staré odrůdy v Semínkovně
kolovratské knihovny

Kolovratský spolek sOOva podporuje
vzdělávání dětí, mládeže a dospělých,
budování sousedských vztahů a komunitních aktivit, a to vše s ohledem na
udržitelný rozvoj a ochranu přírody.

Spřízněné duše v Říčanech
Procházku jsme si zpříjemnili plněním cestovatelské hry Tripper (www.tripper.cz). Zvolili
jsme cestu Za pardubickým perníkem. Díky této
hře poznáte město, projdete jeho důležité památky a důležitá místa. Odměnou je pak turistická vizitka. Stihli jsme ještě kávu v místní
kavárně a pak už se pomalu vraceli do herny.
Další dvě hodiny bowlingu, opět zdokonalování hry a vylaďování techniky pod dohledem
Kamila. V sedm hodin ukončujeme hru a těšíme
se na večeři. Poté jsme se přesunuli na hotel.
Večer jsme měli naplánovanou prezentaci Šárky
a Pepy o Kubě, kde tito novomanželé strávili
22 dní. Prezentace se protáhla díky ochutnávce
kubánského rumu až do 23 hodin.
V neděli ráno se po snídani opět přesouváme
na hernu a těsně po desáté stojíme na dráhách.
Bohužel forma všech hráčů je poznamenána
čtyřmi hodinami bowlingu předešlého dne, a tak
jen ztěžka „hážeme“ koulemi. Vojta si natáhl sval
u prstu při třetím hodu, Majka odpadla po první
hře a ostatní posunovali ručičky na hodinách
k obědu. Ale vydrželi jsme. Kamil nás povzbudil
milými slovy a my měli pocit, že nám to začíná
jít.
Ale jak se říká, těžko na cvičišti, lehko na bojišti.
Jiřka Součková
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O vytrvalé zelenině, netradičních „jedlých“
dřevinách a o suchu

Vytrvalá zelenina
Pokud stojíme o takové rostliny do zahrádky,
které budou drobnější než keře, zároveň vytrvalé,
celkem samostatné a navíc jedlé (a kdo by o to
nestál), můžeme kromě množství bylinek sáhnout i po více či méně tradičních druzích zeleniny.
Jedná se třeba o topinambur (slunečnice hlíznatá), vytrvalý novozélandský špenát (čtyřboč)
nebo vytrvalý popínavý kavkazský špenát (dorůstá délky 2 - 3 m). Raritní vytrvalou kořenovou
zeleninou je sevlák cukrový, jehož kořeny jsou
podobné trsu kořenů pampelišky a jejich nasládlá
chuť připomíná trochu petržel. Tromín objímavý
byl v Evropě oblíbenou kořenovou zeleninou až
do začatku 19. století, kdy jej vytlačil celer.
Nezapomeňme ani na sílu selského křenu, rebarbory, cibule šalotky, zahradního šťovíku, česneku medvědího a na jemnou chuť chřestu nebo
artyčoku.

Po roční pauze jsme se rozhodli vyrazit opět na bowlingové soustředění. Zvolili
jsme víkend 16. - 17. února.
Po dřívějších zkušenostech padla volba na
Pardubice, kde je velká herna, možnost dobrého jídla i obstojného ubytování, ale hlavně
to není tak daleko od Prahy.
V sobotu ráno jsme se sešli před hernou Bowlingzone a chvíli po desáté jsme již mohli nastoupit na dráhy. Vstřícnost místního personálu
nás mile překvapila (ochota namazat dráhy,
upravit si počet drah, využití dětské dráhy, obsluha).
Dopoledne jsme hráli do dvanácti hodin.
Kamil se nám všem plně věnoval jako trenér.
Moc nechválil, jeho slova byla občas jako břitva,
ale i to nás posouvá dál. Dvě hodiny uběhly jako
voda a nastal čas na regeneraci. Nakonec jsme
se všichni shodli na stejném programu – oběd
a procházka městem na zámek.

Proč se v 21. století vůbec pouštět do tak nimravé práce jako je získávání osiva ze zahradních plodin a jejich zdlouhavé pěstování znovu od malého semínka? Důvodů je
mnoho a docela pádných.
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Dvouletá zelenina
Mnoho druhů zeleniny jsou dvouleté rostliny.
Prvním rokem vytvoří zásobní orgán pro živiny
(kořen), během zimy pak zpravidla odumře nať,
druhým rokem vyroste mohutná rostlina a vysemení se.
Z kořenové zeleniny může být příkladem
mrkev, celer, petržel, pastinák, červená řepa, ale
i její příbuzný, mangold. Z této zeleniny se ovšem
druhým rokem nejí kořen, ale můžeme využívat
natě – ať už k přímé konzumaci zasyrova, nebo
jako špenát či do zeleninového vývaru.
U černého kořene (hadí mord) nebo kozí brady
pórolisté se naopak konzumuje kořen až druhým
rokem, kdy už je dobře vyvinutý.
Košťálová zelenina je také často dvouletá např. kadeřávek, kedluben, zelí, kapusta. První
dvě jmenované nám druhým rokem dají bujnou
vysokou nať s množstvím listů a květů jemné
chuti.
Z listové zeleniny stojí za zmínku kozlíček polníček a špenát, které můžeme sklízet i pod sněhem, pokud na podzim vzrostou. Při mrazu
nedorůstají, ale jsou stále zelené. Pro brzkou jarní
sklizeň je třeba zasít je koncem léta předchozího
roku. Tou dobou se i samy přirozeně vysemeňují.

Ohlédnutí za třemi roky se vzdělávacím spolkem sOOva

Bowlingové soustředění
v Pardubicích

Domácí semenaření plodin

VZPOMÍNKA / PERMAKULTURNÍ OKÉNKO

Restaurace a Klub U Boudů slaví pět let

VZDĚLÁVACÍ SPOLEK sOOva

PŘÍRODA A MY / SPORT

PŘÍRODA A MY
Jak získat semínka ze zahradních plodin

Z aktivit, které zde během podzimu probíhaly, to byla zejména pravidelná
setkávání matek s malými dětmi. Při hezkém počasí jsme lehce zahradničili
a upravovali bosonohou stezku, v chladnějších dnech jsme v jurtě připravovali
semínka do Semínkovny v infocentru, šili dětem capáčky, vyráběli leporela
nebo si z éterických olejů míchali své osobní parfémy.
V říjnu jsme sázeli v předzahrádce růže (v rámci kolovratského sázení růží).
Naproti zahradě jsme po dohodě s panem starostou zasadili na obecním pozemku tři stromy pro příjemnější klima (letní vedra, vítr a postřiky z polí). Proběhla i brigáda rodičů dětí z Lesního klubu sOOvička, během které jsme mimo
jiných akcí připravili zahradu na zimu a navrstvili ohromnou hromadu kompostu. V předzahrádce přibyla lavička pod dubem a hmyzí domeček.
Co se týká vzdělávacích akcí, během druhé poloviny roku se na Bohumila
zahradě konaly dva kurzy – Permakulturní zahrada na podzim a Zimní
zahrada a péče o divoká zvířata. Vzdělávací spolek sOOva (provozující
Bohumila zahradu) spolupracoval i na přípravě Letního ovocnářského kurzu
v Uhříněvsi.
Zmínka o kolovratské komunitní zahradě se dostala i mezi širší veřejnost –
v září zde natočila a posléze odvysílala svou reportáž TV Barrandov. Máme
i plány do budoucna. Doufáme v přidělení grantu na vybudování venkovní
učebny a zprovoznění jezírka. Rovněž máme přislíbenou spolupráci uhříněveského biozemědělce a tří místních majitelů polí, z čehož máme ohromnou
radost.
Ráda bych poděkovala všem, kdo se na fungování Bohumila zahrady podílejí, a popřála jejím uživatelům příjemné soužití i v příštím roce.
Alena Kopřiva Chadová

(Samo)organizování zájmových skupin aneb Sociokracie v praxi

J

ak se efektivně a uspokojivě dohodnout ve skupině lidí s různými názory, ale společným zájmem? I to patří
k umění udržitelnosti lidského počínání. Snad toto téma při dlouhých zimních večerech a plánování nadcházejícího roku přijde vhod. Na Bohumila zahradě i ve vzdělávacím spolku sOOva se s principy sociokracie prakticky seznamujeme, místy již s úspěchem.
Sociokracie je nástroj, který velmi usnadňuje komunikaci a nalézání shody v lidských společenstvích. Je dokonce spravedlivější než demokracie,
kde dochází k přehlasovávání menšiny většinou,
a tak zůstává vždy někdo nespokojený. Sociokracie
vznikla v Holandsku před zhruba 60 lety v komunitě kvakerů a v posledním desetiletí se rychle šíří
do celého světa díky jejímu osvojení ve firmách, neziskových organizacích a dalších společenstvích.
Můžeme říci, že se jedná o vskutku osvícené
(samo)organizování zájmových skupin. Pozoruhodné je, že prakticky stejný model rokování používali údajně na našem území staří Slované až do
pádu Velkomoravské říše.

řešení, který se bude cizelovat až do momentu všeobecné spokojenosti. Tedy například: Vytírání
chodby bude provádět každou sobotu ráno pan XY
a každý bude mít v tuto dobu sklizené své věci. Pak
následuje „vyjasňovací kolečko“, kdy se každý vyjádří, že návrhu rozumí, nebo si ujasní, co ho zajímá. Dále následuje „odsouhlasovací kolečko“.
Tato kolečka se střídají do doby úplného jednomyslného přijetí návrhu.

Společně přijaté pravidlo se osvědčilo

Řekněme, že bydlíte v bytovém domě a s dalšími
spolumajiteli se chcete shodnout na pravidelném
úklidu chodby, protože tam stále někdo nechává
nepořádek – čili všichni mají zájem vyřešit dílčí
problém, aby se jim společně příjemně žilo. Dojde
tedy k setkání všech dotčených či jejich zástupců.
Ideálně se téma i délka setkání (časový limit k rozhodnutí) stanoví předem. Společenství se dohodne
(možno i hlasováním), kdo bude debatu moderovat. Tento vybraný „facilitátor“ není v roli nadřízeného, ale rovnocenného člena poskytujícího
společenství dočasnou službu. Zopakuje účel setkání a nechá každého zúčastněného krátce a věcně
pohovořit k tématu. Poté navrhne řešení problému.
Tento moment je důležitý, protože se nejedná
o „buď a nebo“ (a hlasujeme), ale jen o jeden návrh

Nastíněný příklad jsme
vypracovávali ve skupině
při kurzu sociokracie
s jejím propagátorem Rakeshem „Rakem“ Bhambrim v létě tohoto roku.
Byl to vůbec první kurz sociokracie v ČR. A protože nálada v naší pokusné skupině byla vřelá, dobrali jsme se návrhu v přibližném znění: Úklid bude
probíhat každou sobotu dopoledne, budeme jej
provádět všichni, pustíme si k tomu dobrou muziku
a pak si dáme společný oběd, který mezitím část
z nás uvaří.
Musím potvrdit, i z pozdějších zkušeností, že
společně ustanovené pravidlo má úplně jiný náboj
a přijetí než regule nařízená z pozice síly bez možnosti jejího spoluutváření.
Z dalších zásad sociokracie zmíním už jen to, že
v běžném fungování v rámci skupiny se člen řídí při
svém samostatném rozhodování zlatými pravidly:
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Jak probíhá domlouvání v praxi

Good enough for now? (Je to pro současný okamžik dostačující?) a Safe enough to try? (Je dost
bezpečné, abych to vyzkoušel?). Což znamená, že
není vždy nutné hledat ideální řešení a trápit se
s určitou nedokonalostí. Však i batole se naučí chodit bez toho, aby si naplánovalo všechny své kroky
dopředu.
Alena Kopřiva Chadová

Kurzy hatha-jógy U Boudů
Lektor Jakub Szotkowski zve na hodiny hathajógy, které vede s kolegyněmi v sále U Boudů
každou středu od 19:30 do 21:00 hodin.
Certifikovaný instruktor jógy se učil u Mr.
Olympia v kulturistice Petra Stacha a u mistra
korejského bojového umění MUSADO v Special Combat and Security Agency. U sifu Bretta
Slanského poznal efektivitu čínského bojového
umění WingTsun a józe se začal více věnovat
u Evropské Federace Jógy.
Jóga vychází z našeho nitra. Nezvyšuje
pouze naši pohyblivost, ale pomáhá koncentrovat myšlenky,
řídit energii v těle
a harmonizovat životní funkce.
Bližší informace:
tel. 777 731 090
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PERMAKULTURNÍ OKÉNKO / RESTAURANT DAY
Podzimní zahrada:
co kdy sít a sázet
ŘÍJEN

V říjnu je poslední čas k vyjmutí trsů bylinek
ze záhonu, můžeme je pak doma rychlit a používat i v zimě. K rychlení se hodí například pažitka a listová petržel, ale i další druhy bylinek.
Koncem října je čas pro výsadbu česneku.
Od poloviny října do prvních mrazíků lze vysazovat v podstatě všechny ovocné stromy
a keře, pouze choulostivé broskvoně, meruňky
a ořešáky dříve. Z méně známých ovocných dřevin prospívá v našich zeměpisných šířkách například mišpule, moruše, zimolez kamčatský,
minikiwi, muchovník, kdouloň, mandloň, fíkovník, muďoul, rakytník, mrazuodolný citroník,
velkoplodý dřín nebo i velkoplodý hloh, tomel
(kaki), cicimek (čínské datle), pistácie, kaštanovník, aronie, hlošina, klanopraška, tatarka
(hruškojeřáb), oskeruše (velkoplodý jeřáb), klikva (velkoplodá brusinka), růže dužnoplodá,
výrazně exotickou chuť mají plody muďoulu
(paw paw)… Při výsadbě dřevin nepoužíváme
čerstvý hnůj ani příliš kompostu. Zato věnujeme
pozornost výběru vhodné odrůdy (zejména
vzrůstnosti) a jejímu umístění v zahradě.

Druhá sezóna na Bohumila zahradě je v plném proudu

P

oslední prázdninovou neděli to u rybníka v Kolovratech krásně vonělo.
Vzdělávací spolek sOOva organizoval další Restaurant Day, což je mezinárodní svátek kvalitního domácího jídla a sousedského života, kdy si každý
může otevřít vlastní restauraci.

A tak se dalo dohromady několik milovníků dobrého jídla, gurmánů, kteří od rána vše chystali, vařili,
pekli i smažili, aby mohli krátce před polednem otevřít u rybníka vlastní restauraci či kavárnu a nabídnout
svoje dobroty. Návštěvníci mohli ochutnat špenátový quiche, zapečený květák a brokolici s creme fraiche
či mrkvový dort u Kamily Rinové. S mottem „vždy dobře naložený“ nabízel Tomáš Janoušek svoje kořeněné, bylinkové či pikantní hermelíny i blaťácké zlato. Zahřát se polévkou z červené čočky nebo si dát ke
kávě ovesné a mandlové sušenky či rybízové a čokoládové muffiny bylo možné u Heleny Sršňové. Palačinky
s domácí marmeládou, medem, nutellou, kokosem nebo banánem voněly u Milana Dojchinovského. Rajčatová polévka s bazalkou, kuře rozmarného či babího léta s hruškami a brusinkami se servírovalo ve středomořském bistru Marcely Javnické, kde nechyběla ani oblíbená levandulová limonáda. Z grilu „U piráta“
Martina Javnického syčely hamburgery a kebaby, podávané s různými salzami, pečenou zeleninou a dobře
vykvašenými kvašáky. Role výčepního se ujal Lukáš Jeřábek, který točil pivo z nedalekého pivovaru Gwern
a malý kavárník Štěpán Chýský vařil voňavou kávu.

A

přišlo jaro. Na komunitní zahradě znovu štěbetají jak ptáci, tak zahradníci. Částečně jsme se sice setkávali i přes
zimu, také Lesní klub sOOvička vytrvale fungoval i v mrazivých dnech, ale se sluníčkem je to přeci jen veselejší.

Čeká nás spousta práce, a tak s radostí vítáme
nové členy. Další jarní vzpruhou, za kterou jsme
velmi vděčni, jsou tři přidělené granty od MČ
Praha-Kolovraty: na vybudování veřejně přístupné
předzahrádky s květinovými záhony a bosonohou
stezkou, na komunitní zahradu (informační směrovky, kurzy pro veřejnost, materiál) a na venkovní
vybavení pro Lesní klub sOOvička, které bude
sloužit nejen dětem z klubu, ale všem příchozím.

LISTOPAD

Do záhonů s výživnou a těžší půdou můžeme
v listopadu vysít ranou karotku, kořenovou i naťovou petržel, ředkvičky, salát, cibuli, pastinák,
zimní odrůdy česneku, ozimé odrůdy košťálovin
(například květák Arktur a hlávková kapusta
Arkta), přezimující špičaté zelí. Jarní sklizeň
bude mít náskok, zvláště pokud ji přikryjeme
bílou netkanou textilií.
Prázdné záhony nemusíme rýt, stačí je prokypřit rycími vidlemi a zakrýt mulčem (listí,
sláma, zbytky rostlin). Na jaře je stačí odkrýt
a jsou připravené k setbě.

Spolupracujeme s přírodou
I když počasí bylo chladnější, nás hřálo u srdce to, že návštěvníci odcházeli spokojení a že jim u nás
chutnalo. Atmosféra u rybníka byla přátelská; hodovalo se a sousedsky povídalo až do pozdějších odpoledních hodin. Sešlo se velké množství lidí, vše se snědlo a my se už všichni těšíme na další Restaurant
Day, který bude příští rok v květnu. Jsme rádi, že jsme inspirovali i další kolovratské sousedy, kteří se
k nám přidají a podělí se o své dobroty. Děkujeme MČ Praha - Kolovraty za podporu.
Marcela Javnická, foto Pavel Klikar

Do Kolovrat se vrací ekologické zemědělství

PROSINEC

Od prosince do února můžeme stále sklízet
čerstvou zimní zeleninu – růžičková a hlávková
kapusta, kadeřávek, salát polníček, křen, topinambur, černý kořen, petržel, pastinák, špenát,
zimní pór, zimní cibule…
Během zimního období se ale také věnujeme
regeneraci vlastních sil, čerpání inspirace a plánům do dalšího roku.
Alena Kopřiva Chadová
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Tak abychom se do toho pustili. Obnovujeme
loňské záhony a doceňujeme mulčování (přikrytí
povrchu záhonu vrstvou slámy či listí a zbytků rostlin), díky kterému jsou některé záhony zcela bez
plevele a pro nás bez práce. Odstraňujeme mulč
tam, kde chceme sít drobnější semínka – mimochodem drtivou většinu jich máme vlastnoručně vypěstovaných, tudíž kvalitních a zdarma. Naopak
ponecháváme mulč na záhonech, kam plánujeme
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Permakultura: trvale udržitelný životní styl
Zadní vrátka

Letos obohatila Kolovratský zpravodaj nová rubrika o permakultuře neboli o trvale udržitelném životním stylu. První naťuknutí tématu naleznete v čísle 1/2016. Rubriku jsme nazvali příznačně zadní
vrátka. Proč? Věřím, že to poznáte sami.

Půda v zahradě

Pro začátek uvedu pár zajímavostí o půdě v zahradě, což řešíme patrně všichni, kdo se o nějaký kousek země staráme. Půda je živý organismus. Hrst úrodné půdy obsahuje více mikroorganismů, než
kolik žije na naší planetě lidí. Jeden hektar uživí 2 tuny zvířat nadzemních a 10 – 20 tun zvířat podzemních. Nebo také jednoho až dva lidi celoročně. To pro hrubou představu, s čím máme tu čest.
Složení půdy na svém pozemku můžeme buď odhadnout, nebo vzorek půdy důkladně promíchat
v zavařovací sklenici s vodou – po třech dnech se ustálí vrstvy půdy od nejtěžších částeček po nejlehčí
a uvidíme tak procentuální zastoupení jednotlivých složek. Každou půdu lze vylepšit, ale musíme vědět,
jaký chceme výsledek. Některé rostliny mají radši půdu zásaditější, jiné kyselejší, bohatší na živiny nebo
chudší, humózní, písčitou či vápenitou, o oslunění či zastínění ani nemluvě. Logicky ale vycházíme ze
situace na pozemku, nadmořské výšky, zeměpisných souřadnic a kulturně-historických souvislostí krajiny. Pokud dané realitě přizpůsobíme výběr rostlin, ušetříme si spoustu práce, investic, starostí a výsledek bude působit přirozeně a rostliny budou prospívat.
Půdě nedělá zrovna dobře rytí a orání (obracení hlavou dolů), na které jsme tolik uvyklí. Bakterie
světlomilné a světloplaché se dostanou na špatné místo a nožičky nemají. Půda tak na dlouhou dobu
ztrácí mnohé své kvality. U záhonů můžeme volit šetrnější způsoby prokypření i dodávání živin (např.
rycí vidle, mulčování, pěstování dvouletých plodin či zeleného hnojení, využívání zákvasů a jíchy).
Půdě nedělá dobře ani úplné obnažení – zde se nabízí analogie s odřeninou na kůži (hned je tam
placatá záležitost k zakrytí a zacelení, ať už krevní destička nebo plevel). Zaplevelení pěstovaných rostlin se můžeme efektivně bránit přiměřenou vrstvou mulče (průhlednou či silnější, dle druhu plodiny).
Mulč je pokryv půdy organickým materiálem (sláma, seno, rákos, listí, kůra, štěpka…), lépe sušším.
Mulčovat lze ale i štěrkem nebo kamínky (trvalky).
Kyselost či zásaditost půdy na svém pozemku si sice můžete změřit lakmusovým papírem, ale rychlejší je zaměřit svou pozornost na výskyt jehličnanů – ty půdu jednoznačně okyselují a tím pádem degradují pro pěstování mnohých jiných rostlin, zejména většiny plodin. Jehličnany si takto likvidují
konkurenty. Ořešáky se brání podobně, ale pro změnu vyluhují látky zabraňující klíčení jiných rostlin.
Předcházejte si žížaly, dokáží půdu zneutralizovat.
Kvalitní půda dobře váže vodu. K tomu potřebuje obsahovat dostatečné množství humusu (odumřelých organických látek). Jak problematice retence (schopnosti půdy vázat vodu), tak erozi (rozrušování) půdy je v poslední době v ČR věnována zvýšená pozornost, protože zejména zemědělská půda
se dostává do žalostného stavu. Každý z nás ale můžeme přispět ke zlepšení kvality půdy – ať už
v malém u sebe, nebo podpořením zodpovědného zemědělce.
Alena Kopřiva Chadová
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Geocaching je také o setkávání
Pokud někdo z vás začal hledat kešky, je pravděpodobné
že se v terénu potkal s dalšími kačery, pokecal, vyměnil
si zkušenosti nebo se mu přihodilo něco podobného. Odtud je už jen krůček k posunutí se na event. Na co? Na event,
tedy po našem na setkání kačerů.
V mapě keší můžete najít speciální kategorii keší – eventy. Jsou to setkání kačerů na
daném místě v daném čase s nějakým tematickým obsahem. Můžete tak narazit na
eventy, které jsou jen o setkání, ale také na
eventy s cestopisnou nebo historickou přednáškou, se zajímavou prohlídkou nějakého
objektu apod.
Vzhledem k tomu, že se jedná vlastně
o speciální druh keše, je možné si každý event
zalogovat jako nalezení keše. Na naprosté
většině eventů si můžete s ostatními kačery
vyměnit různé sbírkové nebo trackovatelné
předměty, ale především si vyměnit zkušenosti a načerpat spoustu nových nápadů a námětů pro svoji další geoturistickou aktivitu.
Pokud budete sledovat dění v Kolovratech
a sledovat i zdejší mapu keší, narazíte každý
rok na nějaký zajímavý event, a to přímo
v místě svého bydliště.
Protože keší je v Kolovratech dostatek,
i tentokrát citujeme pár postřehů kačerů,
jak vidí naši obec a co při lovení zažívají:
• Na brodění jsem si připadal příliš sexy, tak
jsem si to suše (doslova) obešel. Kopřivy teda
začínají nabírat sílu a brzo tady asi bude pěkné
pole z nich, pak to bude za poctivé čtyřhvězdí.
Keška samotná tak akorát, aby to šlo zvládnout, a přitom to nebylo zadarmo.
• Tak poslední keška dneska a nemůže to být
zadarmo, to je jasné :D měl jsem s sebou kolo,
tak jsem si řekl, že na něm potok heroicky přebrodím suchou nohou. Ale chyba lávky, jednou
mokrou nohou tam, druhou zpět, takže jsem
to mohl rovnou projít a nešpekulovat, jak to
přejedu. Každopádně byla to sranda, díky za
kešku :)
• Přímo u kešky se utábořili na lavičce nějací
lidé, takže jsme začali okupovat lavičku o 200
metrů dál a čekali, až odejdou. Mezitím jsme
si alespoň odpočinuli a občerstvili se. Velmi příjemné místo na odpočinek, plné stínů, stromů
a trávy.
• Přijeli jsme sem vlakem, udělali jsme si pěknou procházku kolem Kolovrat a posbírali
21 krabiček. Bylo krásné počasí a tady se nám
moc líbilo. Netušila jsem, že ještě existují cesty
s tak dlouhou historií.
• Tento víkend jsem měl opět naplánováno, že
zůstanu v Praze a budu lovit kešky... Brouzdal
jsem po mapě a zaujala mě oblast Kolovrat.
Dá se sem dojet MHD na open card a je to
krásná malá a klidná obec s hezkým okolím
a hlavně velkým počtem kešek.
ptakopysk1
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Polní práce v pořekadlech
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romě jiných užitečných poznatků zakomponovali naši předkové i své
životní zkušenosti v oblasti polních prací a pěstování obživy do snadno
zapamatovatelných pořekadel či pranostik. Výraz pranostika je odvozen z latinského slova prognosis. Jedná se tedy o předpověď založenou na dlouhodobém pozorování, která dává do souvislosti určité meteorologické jevy
a roční dobu, například Suchý březen, mokrý máj – bude humno jako ráj.
I dnes můžeme tato pořekadla směle využít při plánování práce na zahradách.

Letní zahrada:
co kdy sít a sázet
ČERVENEC
I na vrcholu léta ještě stále můžete založit
novou zeleninovou sklizeň. Vysévá se pekingské
a čínské zelí, fenykl, špenát, endivie, letní saláty,
mrkev (s kratším kořenem). Nastává nejvhodnější doba k výsadbě nových sazenic jahodníku.
SRPEN
Stále se vyplatí vysévat salát, především pak polníček, který dává sklizeň až do prvních mrazíků.
Pro podzimní sklizeň mladých lahodných lístků
můžete vysévat i špenát. Vysévají se ředkve
a ředkvičky, ozimá cibule, kapusta a černý
kořen nebo kozí brada pro sklizeň v příštím
roce. Na uvolněné záhony, které nebudete po
dobu tří až čtyř týdnů potřebovat, se vyplatí vysít
zelené hnojení.

Pokud necháte přes léto několik kvalitních
exemplářů zeleniny vykvést a vysemenit se
(salát, špenát, polníček, rukola, ředkvičky aj.)
nebo semínka seberete (rajčata, fazole, hrách,
bob zahradní), máte ušetřenou práci díky samovýsevu i budoucí investici do nového osiva.
U dvouletek (mrkev, červená řepa, mangold,
celer, kadeřávek) si na semínka počkáte do dalšího léta, ale vyplatí se to. Rostliny totiž se semínky nešetří, a tak budete mít buď na
rozdávání, nebo můžete při pletí zároveň sklízet
(na saláty, „špenát“ nebo na zeleninový vývar).
Alena Kopřiva Chadová

PŘÍRODA A MY / VOLNÝ ČAS

Souhrou šťastných okolností se ale zahradu záhy podařilo probudit k životu: projíždějící náklaďák
mimoděk objevil studnu; k dispozici máme zdroj kvalitního kompostu, koňského hnoje, rákosu,
trávy i štěpky; počasí nám letos přálo, ale hlavně – sešli se tu vskutku úžasní lidé, kteří často mají
s pěstováním bohaté zkušenosti a těší je pracovat na společném díle.
A jako by ani to nestačilo – oni se rozhodli, že se o nemalou část „své“ úrody podělí s veřejností
a uspořádali na oslavu první komunitní sklizně druhý kolovratský Restaurant Day (mezinárodní
volně slavený svátek domácího jídla a sousedského života). Desítky návštěvníků tak mohly ochutnat
množství domácích dobrot s letním laděním převážně
do středomořské odlehčenější kuchyně; například grilované cukety a lilky, zeleninové polévky, saláty, quiche, koláče, limonády i koktejly, jakož i sytější masové
specialitky, pravé makedonské „tavče gravče“ či vždy
dobře naložený hermelín.
I děti si přišly na své – vůbec první den bylo možné
zadovádět si v jurtě lesní mateřské školky sOOvička,
která během předchozího týdne vyrostla na zahradě
jako mávnutím kouzelného proutku.
Pokud se chcete o komunitní zahradě či lesní školce dozvědět víc, veškeré informace naleznete
na webových stránkách vzdělávacího spolku sOOva: soovakolovraty.wix.com/soova. Osobně nás můžete na komunitní zahradě zastihnout zpravidla o sobotách (plné pracovní nasazení) nebo v úterky
dopoledne (ležérnější tempo matek s dětmi). Rádi vás uvidíme! A děkujeme všem, kteří nám pomáháte jen tak.
Alena Kopřiva Chadová, koordinátorka komunitní zahrady

Po práci legraci
Protože nejen zeleninou živ jest člověk, pořádáme přibližně dvakrát do měsíce i různé akce.
Vedle zpestření zahradního dění je to rovněž způsob, jak odměnit vynaložené úsilí, aby nám nadšení

vydrželo. Za první polovinu tohoto roku to byly
kurzy a besedy (Lokální soběstačnost a ekonomika
sdílení; Ochutnejte, co jedli naši předkové; Permakulturní zahrada na jaře; Ovocnářský kurz s ukázkou jarního řezu ovocných stromů a roubování;
Výroba bosonohé stezky a záhonů na výsluní; Permakulturní zahrada v létě), workshop (Výroba barefoot obuvi), burza sazenic, exkurze do
Dendrologické zahrady s komentářem a prohlídkou zázemí a také vzájemná výpomoc na našich
vlastních zahradách (jarní prořezávání stromů
v Mirošovicích a Sazeničkobraní v Uhříněvsi). Již
druhým rokem jsme se zúčastnili mezinárodně slaveného svátku zahrad (Víkend otevřených zahrad),
který jsme spojili s obdobným svátkem kvalitního
domácího jídla – Restaurant Day. Na Bohumila zahradě tak měli návštěvníci vrata dokořán a prostřené stoly. Vstupné na tyto akce je obvykle
dobrovolné a výtěžek slouží pro rozvoj zahrady.
Alena Kopřiva Chadová

ZÁŘÍ
I počátkem tohoto měsíce ještě můžete vysít zeleninu pro letošní sklizeň. Vyrůst ještě stihnou
rané ředkvičky a raný salát, roketa. Vysít také
můžete špenát, listovou petržel a kerblík, které
poskytnou sklizeň mladých lístků časně zjara.
Ideální je pařeniště nebo fóliovník. Velmi pomůže i netkaná bílá textilie, kterou se záhon
překryje. Vzcházející rostlinky ochrání proti
chladu. Přes textilii navíc proniká vláha.
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■ Na komunitní zahradě se koncem srpna veřejně slavila první sklizeň a bylo
věru co oslavovat. Ještě na přelomu května a června jezdila po pozemku těžká
technika a všudypřítomná jílovitá suť mnohé z nás značně zneklidňovala.

Potěcha pro všech pět smyslů
V předzahrádce sázíme jedlé keře a zakládáme
nové záhony dle návrhu žen, které si předzahrádku
vzaly pod svůj patronát. Práce není kvůli štěrkovému povrchu zrovna snadná, takže na své si přijdou i zdatní muži s krumpáči. Do základů záhonů
(pod povrch země) jsme dali staré dřevo, které
bude držet vláhu a při postupném rozkladu vyživovat rostliny. I tak ale počítáme se spíše suchomilnými květinami, které snesou výsluní. Zeminu
doplňujeme rovněž ze zahrady, v rukávu máme
trumf v podobě veliké hromady kompostu – sice
ročního, ale díky preciznímu postupu již rozleželého, použitelného a dokonce oceněného. V regionálním kole Miss kompost 2016 jsme za něj
obdrželi stylovou bramborovou medaili. Mezi záhony povede bosonohá stezka, budou zde i dendrofony (dřevěná „ťukátka“), takže si návštěvníci
potrénují minimálně pět svých smyslů.
Velký dík patří rovněž pravidelně se scházejícím
matkám (a jejich trpělivým dětem), které nezištně
pomáhají s budováním předzahrádky a příležitostně i na komunitní zahradě, střídají se ve vaření
obědů a jsou tak významnou součástí zahradní komunity.

INZERCE

Díky novému sousedovi, který objevil své kořeny (a pozemky) v Kolovratech, vzniklo pozvolným debatováním přes plot pevné odhodlání převést jeho pole do ekologického režimu. Slovo dalo slovo
a v srpnu navštívily Kolovraty tři přední lektorky působící v Akademii permakultury.
Po prohlédnutí místa a zhodnocení situace vyplynulo následující: V létě 2018 proběhne v Kolovratech čtyřdenní Kurz pokročilého permakulturního designu. V jeho rámci navrhne skupina cca 10 proškolených kurzistů funkční projekt ekologického využívání zmíněného pole včetně ekonomické stránky
věci, přičemž se bude počítat s omezenou vstupní investicí. Na kolovratský kurz se budou moci přihlásit
pouze absolventi kurzu PDC (Permaculture Design Course = Úplný kurz permakulturního designu),
který má rozsah min. 72 hodin a bude se konat například na Toulcově dvoře v Hostivaři od ledna do
května 2018; a to z důvodu dostatečného proškolení v problematice. Z vlastní zkušenosti mohu zájemcům o jakýkoli typ hospodaření (farma, firma, neziskovka, obec, domácnost/zahrada aj.) PDC kurz
jen a jen doporučit, absolvovala jsem jej i spolulektorovala. Vynaložené úsilí se vám v tomto případě
bude zhodnocovat celý život.
Téma permakulturního farmaření je v současné době opravdu žhavé. Důraz se klade na udržitelnost
a soběstačnost projektů, aby nebyly závislé na pomoci (dotacích) zvenčí. Samozřejmostí je ekologie,
etika a smysluplnost projektů. Na podzim proběhne na Toulcově dvoře konference na toto téma. A historicky vůbec poprvé proběhla v létě tohoto roku spolupráce několika evropských národů při visegrádském projektu Permakulturní farma (konference, filmy a exkurze po již fungujících farmách).
Do projektu kolovratské ekologické "farmy" bude kromě dobrého designu potřeba i spolupracovníků,
zaměstnanců či brigádníků. Je také možné věnovat se v rámci kurzu i dalším pozemkům. Pokud máte
zájem budoucí farmu spoluvytvářet, podílet se na jejím fungování, nebo přemýšlíte o ekologickém využívání vlastního pole či jakékoli formě spolupráce, ozvěte se, prosím, na e-mail: alena.chadova@gmail.com.
Kurz se bude konat na Bohumila zahradě, v jurtě Lesního klubu sOOvička. Podrobnosti o kurzech naleznete na www.akademiepermakultury.cz.
Alena Kopřiva Chadová

Restaurant Day na Bohumila zahradě

sázet sazeničky (rajčata) nebo větší semena (dýně,
cukety, fazole). I letos budeme pěstovat brambory
v mulči, čímž se vyhneme okopávání, což je historicky novější a mnohem pracnější způsob jejich pěstování. Loni se nám tento způsob osvědčil, jen je
třeba občas mulč přidat.

ÚNOR
14. Na svatého Valentinka sej přísadu do záhonka.

BŘEZEN
15. Na svatého Longina práce v poli začíná.
19. Svatý Josef s tváří milou končí zimu plnou.
19. Mráz po svatém Josefu neuškodí květu.
25. Panny Marie zvěstování vlaštovičky zpět
přihání.

DUBEN
6. Na svatého Celestína nemáš-li sedláčku zaseto,
je to tvoje vina.
11. Na svatýho Lva papeže travičky se už nařeže.
25. Na svatého Marka brambor plná jamka.

KVĚTEN
14. Před Servácem není léta, po Serváci s mrazy
veta.
16. Kdo o svatém Janě len zasívá, stébla zdéli lokte
mívá.

ČERVEN
13. Na svatého Antonína broušení kos započíná.
24. Od svatého Jana Křtitele běží slunce k zimě
a léto k horku.
24. Radši čerta než hřib před svatým Janem viděti,
to se stele k hladu.

ČERVENEC
4. Svatý Prokop - zelí okop!
8. Kolik žita narostlo do sv. Kiliána, tolik už
ostane.
13. Svatá Markyta hodila srp do žita.
13. Ženci na pole, včely z pole.
22. Na svatého Filipa ječmínek se oklípá.

25. Co do svatého Jakuba (vína) odkvete, do Havla
uzraje.
25. Do Jakuba zelíčko – po Jakubu zelí.
25. Svatý Jakub dává kukuřici klasy, svatá Anna
vlasy.
26. Svatá Anna žito žala.

SRPEN
7.
10.
10.
16.
24.

Na svatého Kajetána otvírá se stodol brána.
Do svatého Vavřince nechval pšenice.
Na svatého Vavřince hop zemáky do hrnce.
Ke svatýmu Rochu bejvá hojnost hrachu.
Fouká-li na Bartoloměje z Moravy, vorej
sedláče pomaly. Fouká-li na Bartoloměje vítr
z Čech, pak si sedláčku s oráním pospěš!
29. Na svatého Jana stětí vlaštovky od nás letí.

BŘEZEN
Začátek měsíce je poslední vhodný termín
pro výsev semen paprik a brokolice pro předpěstování sazenic. Do poloviny měsíce je třeba
vysít semínka pro předpěstování sadby rajčat.
Do pařeniště či fóliovníku lze za příznivého počasí vysévat karotku, ředkvičku, bazalku a sázet
předpěstovaný ranný salát. Salát ke sklizni mladých listů můžete vysévat v průběhu měsíce při
vhodném počasí přímo na záhon a klíčící rostlinky přikrýt netkanou bílou textilií (proniká jí
déšť).
V druhé polovině měsíce se na venkovní záhony vysévá mrkev a ředkvičky, petržel, špenát,
raný salát, hrách, kopr. Vzcházející semínka
a klíčící rostlinky ochrání před chladem i škůdci
netkaná textilie. Vysazovat již lze cibuli sazečku
a česnek. Nastává čas pro výsadbu ovocných
stromů a keřů. Na jaře lze vysazovat všechny
ovocné stromy, zvláště prostokořenným sazenicím prospěje časný termín. Pro meruňky, broskvoně a nektarinky je jarní termín výsadby
dokonce vhodnější nežli podzimní. Koncem
března vysazujeme sazenice révy vinné.

ZÁŘÍ
14.
23.
28.
28.
28.
28.
29.

Na záhony lze nyní vysévat téměř všechny
druhy zeleniny, například mrkev, saláty, červenou řepu, hrách, špenát, asijskou listovou zeleninu. Také pro semena aromatických bylin je
duben ideálním měsícem k výsevu, ať již na záhony či do nádob. Vysazovat můžeme předpěstované sazenice salátu i brokolice, naklíčené
brambory, křen. Do skleníků, kde jsou zajištěny
bezmrazé podmínky, lze vysazovat předpěstované sazenice rajčat.
Do konce měsíce je vhodné ukončit výsadbu
ovocných dřevin. Týká se to především sazenic
prostokořenných. Stromky a keře zapěstované
v kontejnerech můžete vysazovat i později, ale
bude třeba je důkladněji zalévat, případně
i chránit proti ostrému slunci.

Svatý Kříž – ovčí stříž.
Svatá Teklička maluje jablíčka.
Na svatého Václava každá pláňka dozrává.
Na svatého Václava českého bývá vína nového.
Přijde Václav – kamna připrav.
Svatý Václav zavírá zem.
Svatý Michal z pole spichal (spěchal).

V minulém vydání zpravodaje jsme se seznámili
s celosvětovou hrou zvanou Geocaching. Ale jak
začít? Nyní si řekneme jak se stát kačerem (geocacherem) snadno a rychle.
První krok jsme již učinili, protože jsme se seznámili se základními principy hry, ovšem ty podrobné
jsou např. na serveru geocaching.cz. Zájemce
o geocaching by se však měl zaregistrovat na nějakém geocachingovém serveru (např. na geocaching.com). Před prvním lovem si připomeňme
alespoň nejdůležitější pojmy a postupy.
Hledat cache se dá s pomocí navigačních pomůcek a aplikací, ale také jen podle map a nápovědy.
Ale kde budete hledat? Kde je třeba vaše nejbližší
cache? Není keš u hradu, kam jedete na výlet? Na
internetu si můžete najít mapy s rozmístěním různých druhů keší a u vybraných, které chcete navštívit, jejich umístění a popis. Své nálezy pak
zaznamenáte na internetu, ale především přímo
v logbooku keše, a proto si s sebou noste raději
dobře píšící tužku.
Každá keš má ve svých parametrech kromě souřadnic a popisu i dvě důležité informace, a těmi je
ohodnocení obtížnosti a terénu číselnou stupnicí
1–5 (1 – nejlehčí, 5 – nejtěžší). Stupeň obtížnosti
vás bude informovat o tom, jak důkladně je schovaná anebo kolik úsilí budete muset věnovat rozluštění indicií a nalezení finálních souřadnic.
Náročnost terénu vám dá nápovědu, jak těžké bude
provést samotný odlov, kdy nejjednodušší pomůckou je úměra mezi hodnotou a počtem potřebných
končetin k odlovení. Takže jednička je vhodná i pro
vozíčkáře aneb doskáču tam po jedné noze, u čtyřky
musím zapojit ruce i nohy a pětka vyžaduje speciální vybavení (horolezecké, potápěčské apod.).
V příštím zpravodaji přineseme další zajímavosti
ze světa geocachingu, a protože keší je v Kolovratech dostatek, odcitujeme i pár postřehů, jak vidí
kačeři naši obec a co při tom zažívají.

Petr Bartoš

Kateřina Antošová pokřtila
druhý díl Paradeníku
Koncem dubna pokřtila Kateřina Antošová druhý
díl svého Paradeníku s podtitulem Jak se jezdí
s Bárou. Vypravěčem zážitků je její manžel Zdeněk, který svoji handbikerku doprovází při trénincích i na závodech. Oba díly jsou v knihovně
k zapůjčení i zakoupení.

Kmotrem knihy se stal Bohumil Stárek (vlevo),
který si tuto roli vylosoval. Manžel Zdeněk předvedl, jak kravským zvoncem povzbuzuje nejen Kateřinu, ale i ostatní závodníky.
–ouj-

■ Pouhého půl roku existence má za sebou kolovratská komunitní zahrada, přesto díky
svému činnorodému osazenstvu již může širému okolí předvést spoustu zajímavostí. Proto
jsme se zúčastnili mezinárodního svátku otevření běžně nepřístupných zahrad a na druhý
červnový víkend připravili pro návštěvníky komentované prohlídky, občerstvení a doprovodný program.
Co se mohli návštěvníci dozvědět? Slovy jednoho z nich třeba to, „jak je možné, že 10 rodin jde dnes dělat
něco dohromady“. Velký zájem byl o načerpání inspirace pro vlastní pozemky – jak ekologicky zúrodnit půdu,
jak správně kompostovat, jak předcházet škůdcům, jak pěstovat které plodiny, jaký typ záhonu zvolit, zda a čím
mulčovat aj.
Další vlna dotazů mířila na
Lesní školku Soovička, která
postaví v létě na pozemku Bohumila zahrady svou celoročně obyvatelnou jurtu. Od
září bude zahradní cvrkot sledovat nová generace předškoláčků, kteří si budou mít šanci
vyzkoušet a osvojit základy
péče o zahradu i své životní
prostředí.
Co návštěvníky udivovalo,
byl fakt, že komunitní zahrada
je natolik otevřený projekt, že
od členů nejsou vybírány
žádné poplatky. Nutné finanční náklady se řeší domluvou mezi členy a dobrovolným
příspěvkem buď v hotovosti, nebo zasláním libovolné částky na transparentní účet. I tak proběhly náročné úpravy
s použitím bagrů, vysokozdvižné plošiny či autojeřábu. Po nezbytných základních úpravách ale chceme zahradu
provozovat dlouhodobě udržitelným způsobem, to znamená s využitím co nejšetrnějších a nízkonákladových technologií. Z doprovodného programu stojí za zmínku divadelní představení, kdy si děti samy sepsaly a nastudovaly
hru Koloběh přírody.
Aktuální informace sledujte na webu vzdělávacího spolku Soova, který komunitní zahradu i lesní školku zaštiťuje: http://soovakolovraty.wix.com/soova, na Facebooku, anebo se některou sobotu či neděli zastavte přímo na
zahradě – třeba dostanete chuť se na tom všem také podílet.
Alena Kopřiva Chadová, koordinátorka komunitní zahrady

Obecní kroniky slaví letos dvě výročí
■ Tento rok si připomínáme dvě důležitá výročí spojená s rozvojem obecního kronikářství.
V lednu uplynulo 180 let od chvíle, kdy byl vydán první výnos o pamětních knihách na našem území, jež ukládal
městům, městysům a obcím vést kroniku. Kronika měla obsahovat chronologické a pravdivé zachycení událostí,
které nějakým způsobem ovlivnily chod obce. Většinou místní zvyky, obyčeje, vzácné návštěvy a přírodní pohromy.
Bohužel nařízení bylo vydáno v době, kdy většina menších obcí nebyla s to splnit podmínky pro vznik takových
kronik.
Výnos o pamětních knihách vstoupil v platnost
1. ledna 1836 a zasloužil se o něj nejvyšší český purkrabí hrabě Karel Chotek (1783 – 1868). Ve funkci
nejvyššího purkrabího působil hrabě sedmnáct let
a velice se zasadil o modernizaci infrastruktury a hospodářský rozvoj v českých zemích. Jeho zásluhou byly
pořádány pravidelné hospodářské výstavy a v městech
vznikaly okrašlovací komise a spolky, které přispívaly
k rozvoji kulturního života.
Druhou událostí, od které uplynulo 10 let, bylo vydání stávajícího zákona o kronikách obcí. Jedná se
o zákon č. 132/2006 Sb. ze 14. března 2006, který
ukládá obcím vést kroniku, do níž se zaznamenávají
důležité zprávy a pamětihodné události pro informaci
a poučení budoucím generacím. Tímto zákonem se zároveň zrušil starý zákon č. 80/1920 Sb. a vládní nařízení
č. 169/1932 Sb. o pamětních knihách obecních. Nový zákon zavádí možnost psaní kroniky v elektronické podobě
a pro potřeby budoucí archivace je kronika za kalendářní rok po schválení zastupitelstvem následné vytištěna na
číslovaných listech a svázána do pevné vazby.
Naše nejstarší ručně psaná obecní kronika mapující život v Kolovratech, Tehovičkách a Lipanech začíná rokem
1923 a končí zápisem dne 29. dubna 1965. Po vypuknutí druhé světové války musely být obecní kroniky začátkem
roku 1940 odevzdány do archivu a kronika se nepsala skoro šest let. Po válce byla naštěstí navrácena a v zápisech
se pokračovalo. Vzhledem k politické situaci byly další zápisy v kronikách stručnější nebo chyběly úplně. Po revoluci se opět obecní kronika dočkala rozkvětu a bylo učiněno i několik retrospektivních zápisů, aby nezanikla
kontinuita.
Do obecních kronik je možno nahlédnout na místním úřadě po dohodě s kronikářkou Mgr. Blankou Hlaváčkovou. Své náměty do obecní kroniky můžete zasílat na nově zřízenou adresu: kronika@kolovraty.cz.
-bh-
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Od první myšlenky založit v Kolovratech komunitní zahradu uběhly dva roky, než se konečně vyklubala na svět. Na podzim roku 2015 jsme
s prvními nadšenci začali vyklízet své budoucí teritorium, při práci debatovali, jak by zahrada mohla
vypadat, jak fungovat, jakou formou spolupracovat
s veřejností… Na jaře roku 2016 jsme se z organizačních důvodů rozhodli začlenit do již existujícího
vzdělávacího spolku sOOva, s kterým jsme shledali
společné zájmy a také lidi.

ŘÍJEN
16. Na svatého Havla má být všechno ovoce v komoře.
17. Svatá Hedvika pole zamyká a medu do řepy
naleje.

LISTOPAD
9. Na svatého Teodora sedlák ještě pilně orá.

Bohumila zahrada má spoustu plánů

Od začátku roku až do konce listopadu jsme na
Bohumila zahradě strávili prakticky každou sobotu
společným zvelebováním pozemku, kdy ze začátku
pomáhala i těžká technika. Velkým zadostiučiněním byly společenské akce na zahradě – Víkend
otevřených zahrad, Restaurant Day (kdy jsme navařili z výpěstků) a nakonec i komorní Dýňobraní.
Potěšil nás zájem veřejnosti i nabídky sazenic, nejrůznějšího materiálu a vybavení, dokonce dobrovolné pomoci.

V zahradě se zabydlela lesní školka
Další rozměr zahrada získala po založení a otevření Lesní školky sOOvička, kterou navštěvují
nejen děti nás "zahradníků". Omladina se tak přiučuje péči o plodiny, vodu, půdu a veškerý zahradní
život. Letos nám tito drobní skřítci pečlivě zazimo-

Dále pořádá vzdělávací spolek sOOva příležitostné tematické přednášky, besedy nebo tvůrčí
setkávání (výroba adventních věnců, plstění atd.),
a to buď v Infocentru s knihovnou nebo v jurtě
Lesní školky sOOvička.
Jedním z posledních letošních počinů bylo rekonstruování loňských a výroba nových ozdob na
kolovratský vánoční strom. Za příjemnou splupráci
děkuji ženám ze spolků sOOva, Naše Kolovraty,
četným maminkám s dětmi, Mateřské škole i Základní škole v Kolovratech.
Co Bohumila zahradě přinese příští rok, to je ve
hvězdách, ve vůli zahradníků i příznivců zahrady
a také v rozhodnutí Magistrátu hlavního města
Prahy. Napsali jsme jim svá přání a v lednu se dozvíme, zda budou splněna.
Přejeme i vám spoustu splněných přání, příjemné prožití vánočních svátků a mnoho štěstí
v novém roce!
Alena Kopřiva Chadová
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Geocaching neboli Hra za miliardy

■ Geocaching (geokešink) je název hry, ve které geocacher (kačer) hledá geocache (keš) za pomoci vybavení, jehož
typickým představitelem je přijímač GPS (speciální nebo jako součást telefonu) nebo mapa.
každé keši její vlastník (owner) vytváří na internetu popis (listing). Je vidět, že nejde jen
o strohý záznam místa, protože ve většině případů bývá tento popis velmi poučný a zajímavý.
Obecně se tak kačeři dostanou na místa, kam by
je jinak vůbec nenapadlo zavítat a vzájemně si
tak mohou připravit velmi zajímavé zážitky.
Geocaching bych ve stručnosti shrnul asi
takto: Je to hra, při které mi systém navigačních
satelitů za stovky miliard pomůže nalézt malou
plastovou krabičku uprostřed lesa.
V příštích zpravodajích vám přineseme další
zajímavosti ze světa geocachingu, a protože keší
je v Kolovratech dostatek, vždy ocitujeme i pár
postřehů, jak vidí kačeři naši obec a co při tom
zažívají.

zmrzlejma chodidlama asi 5 minut. Když už jsem
je přestával cítit, kešku jsem nalezl a následně jsem
si i všimnul mostku vedoucího přes vodu… To ale
nevadí, však tělo také něco vydrží, ne?

• Jak jsem lovil kešku brod: říkám si, je to brod, tak
musím asi skrz vodu. Venku 2 nad nulou, zuju boty,
nechávám je na silnici, jdu vodou a pak hledám.
Byla už docela tma a já tam bez světýlka pobíhal se

• Varování pro příští generace: neskákejte přes
potok, klouže to... a vody je tam skoro po pás ;-)

• Krásná podzimní procházka nádhernou přírodou :-) To bych napsal, kdyby nebyla tma jak
v pytli, nepršelo a nefoukal ledový vítr... :-)
• Překvapilo mě, že mě místní kolemjdoucí mládež pozdravila. Člověk hned pozná, že už prakticky není v Praze :)
• Vzhledem k tomu, jaký krásný, skoro jarní den
dneska byl, by byla škoda sedět doma, tak jsme si
udělaly malej výlet do Kolovrat a okolí … Přijely
jsme sem hezky vláčkem a parádně se prošly
a mohly tak obdivovat, jak jsou ty Kolovraty
krásně uklizené a čisté.

Petr Bartoš

Od zahradničení k permakultuře, od teorie k praxi
■ S jarem ožívají i ty kousky přírody, které jsme si ohradili poblíž našich domovů, tedy naše zahrady. Využíváme je dle
svých individuálních preferencí – k nerušenému odpočinku, k odreagování se a znovunabytí sil, k potěše ducha, ke hře,
k posezení s přáteli, k nedělním manévrům s motorovými stroji a někteří stále ještě i k pěstování zeleniny a ovoce.
Na podobu konkrétní zahrady má
vliv jak potenciál místa, tak možnosti
a schopnosti jeho uživatele, případně designéra či poradce. Pokud
se chceme zahradou zabývat natolik,
abychom pochopili její fungování,
odmění se nám vskutku pohádkově.
Zjistíme, co všechno příroda dokáže
obstarat sama, kde jí pomoci můžeme, kde je naopak zasahování ke škodě
či zbytečné, osvojíme si znalosti o životním cyklu pěstovaných plodin, dokážeme vybrat vhodné rostliny, efektivně zkombinovat jednotlivé prvky
na zahradě, aby si vzájemně prospívaly, přilákat užitečné živočichy, hospodařit se zdroji, minimalizovat odpad – a výčet zdaleka nebere konce.
Získané znalosti pak můžeme snadno vztáhnout sami na sebe, na svůj
život profesní, rodinný, společenský. Takhle nějak vypadá situace, kdy člověka již nemůže minout pojem „permakultura“.
Co je permakultura?
Toto slovo poprvé použil v 70. letech australský vědec a designer Bill
Mollison. Původně měl na mysli trvale (z angl. permanent) udržitelné
zemědělství (z angl. agriculture). Byl totiž svědkem masivního kácení australských pralesů pro dřevo na export, vedle čehož mohl pozorovat s přírodou spjatý život domorodých Aboridžinců. Brzy se význam pojmu
rozšířil na trvale udržitelný životní styl a tak jej chápeme i dnes.
Základní pilíře permakultury jsou: Péče o zemi, Péče o lidi a Sdílení
(společné využívání poznatků, prostředků, přebytků atd.). Z těchto pilířů
vyvstává sedm oblastí, kterými se permakultura zabývá:
• Utváření prostředí
• Využívání přiměřené technologie a nástrojů
• Kultura a vzdělávání
• Zdraví a duchovní a spokojený život

• Etická ekonomika a finance
• Vlastnictví půdy a komunitní samospráva
• Péče o půdu a přírodu.
Permakultura zkoumá způsoby, jak žít spokojeně, vědomě a v souladu
s přírodou. K tomu využívá jak moudrosti našich předků, tak i moderních
technologií.
Koho by toto téma zajímalo více, může si vyhledat informace na stránkách neziskové organizace zastřešující permakulturní aktivity v Čechách:
www.permakulturacs.cz. Zde je i mapa ukázkových projektů, z nichž nejbližší od Kolovrat je v sousední Uhříněvsi: www.facebook.com/koprivy.
Na permakulturních principech vzniká i kolovratská komunitní zahrada: www.facebook.com/bohumilazahrada. Zde společně zahradničí
sedm rodin a vítáme další zájemce.

V Říčanech vzniká KPZ
neboli Komunitou podporované zemědělství
Rádi byste kupovali zeleninu a ovoce pěstované ekologicky a v blízkém
okolí? Můžete se obrátit na Ekocentrum v Říčanech.
Vzniká zde tzv. KPZ, což znamená Komunitou podporované zemědělství. Princip KPZ spočívá v tom, že si spotřebitelé na sezónu předplatí
zelináře, který jim pak dodává své výpěstky. Toto řešení je výhodné pro
obě strany – zemědělec má jistotu odbytu a jeho zákazníci mají každý
týden postaráno o čerstvé a zdravé jídlo. Předplatné v ideálním případě
zahrnuje i pojištění pro případ neúrody. V únoru 2016 proběhla první
dodávka jablek a hrušek z farmy v Tismicích.
Aktuální informace o říčanské KPZ si vyžádejte na e-mailu: eko.ricany@post.cz nebo sledujte aktuální dění na facebookových stránkách
Jíme dobře – Říčany a okolí. Informace o komunitou podporovaném zemědělství v ČR naleznete na www.kpzinfo.cz.

•••••••••••••••••••••••• ••••

Začátkem října jsme se setkali při doplňování
osiva u Semínkovny v kolovratském Infocentru
s knihovnou.
Jak jsme shledali, mnozí už jste si cestu k ní
našli a doufáme, že se vám ze semínek podařilo
vypěstovat nejen rostliny, ale i další semínka.

Připomínáme tedy, že podmínkou pro bezplatné vypůjčení osiva ze Semínkovny je navrácení minimálně stejného množství napěstovaných
semínek zpět, v případě nezdaru doplnění náhradním nehybridním (tzn. bez označení F1) osivem nejlépe v bio kvalitě. Pokud jste letos
s pěstováním neuspěli, ale nějaká semínka vám
zbyla, pokuste se o jejich namnožení příští rok.
Semínkovna je nyní doplněna první várkou
osiva, které pochází vesměs z uhříněveské permakulturní zahrady, kolovratské komunitní zahrady a první vlaštovky dorazily i z kolovratských
zahrádek – děkujeme! Další setkání a doplnění
Semínkovny proběhne v předjaří, kdy si povíme
více o výběru vhodného osiva pro různá stanoviště na pozemku.
Pro ty z vás, kteří rádi experimentujete nebo
třeba nemáte čas vymýšlet, jak na záhoně
vhodně kombinovat rostliny, jsme vytvořili papírové pytlíčky štěstíčka se směsí semen zeleniny a bylinek. V předjaří je pohoďte na záhoně,
hrabičkami zapravte do půdy a čekejte. Bude to
pastva nejen pro ústa, ale i pro oči. Přejeme
vám hodně radosti v novém roce!
Alena Kopřiva Chadová

Dýně, kam se podíváš
Rodinné centrum Macek na své tradiční dýňové
slavnosti oslavilo poslední krásné podzimní dny.
V neděli 6. listopadu se před Infocentrem
sešlo přes osmdesát „olampionovaných“ dětí
i dospělých. Na cestu k U rampě dostaly děti do
rukou svítící tyčinky. Po příchodu k hřišti byly
už z dálky vidět nádherné rozsvícené dýně.
Hned u nich si všichni přítomní mohli pochutnat na domácím zákusku a v závěru si kromě
dobrého jídla vychutnali i úžasný ohňostroj.

••
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PŘÍRODA A MY
Komunitní zahrada bude
v bývalé bažantnici
Začátkem roku jsme v kolovratském
Infocentru debatovali o založení komunitní, tedy
společně obhospodařované zahrady. Postupně
se dala dohromady skupinka asi 20 lidí, kteří by
chtěli zahradu aktivně využívat nebo se jinak
podílet na jejím vzniku a chodu.
Najít vhodný pozemek nebylo vůbec snadné,
a to ani při ochotě starosty Antonína Klecandy
poohlédnout se po pozemku obecním. Jsem proto
vděčná Bohumilu Stárkovi za propůjčení jeho
zahrady, pro pamětníky dřívější bažantnice.
Najdete ji při silnici Do Lipan, když poslední kolovratskou uličkou odbočíte doleva.
Zahrada kultivuje i vztahy
Zatím na pozemku proběhly tři brigády a úprava
terénu a také jsme si ujasnili představu o budoucí
podobě zahrady. Nebude se jednat o běžný model
městské komunitní zahrady, kdy každý zájemce
má svůj vlastní záhonek. Cílem kolovratského projektu je sdílení znalostí a zkušeností, vzájemná
komunikace, pěstování a kultivace mezilidských
vztahů – a ano, také zeleniny. Kolovraty totiž tento
důležitý potenciál stále mají, na rozdíl od anonymních městských sídlišť, kde opravdu nezbývá než
každému přidělit jeden čtvereček na bydlení
a možná jeden na pěstování.
Jak bude zahrada vypadat?
Chystáme zde políčko, velký členitý vyvýšený
záhon pro smíšenou výsadbu, několik různých
menších záhonů (různé typy pro různé účely i pro
ukázku, také semínkový záhon pro pěstování
osiva), ovocný sad a bobulové houští, a nebude
chybět ani zázemí a nádrž na dešťovou vodu
v podobě jezírka. Za odvedenou práci se každý
zahradník dle svého uvážení odmění při sklizni
sám. Po zbudování zázemí zde budou probíhat
tematické kurzy, dílny a další akce pro širokou
veřejnost. V plánu je i chov včel.
Pokud máte zájem stát se komunitním
zahradníkem, čili pracovat a sklízet na společné
zahradě, kontaktujte Alenu Kopřivu Chadovou na
tel. 607 704 611 nebo na e-mailu alena.chadova@gmail.com. Podmínkou je trvalé bydliště
v Kolovratech nebo Lipanech. Začátkem roku
2016 proběhne seznamovací schůzka a můžeme
se pustit do díla. Nájemné v prvním roce neplatíme, v dalších letech jen symbolické.
Děkuji tedy panu Stárkovi za vskutku štědrý dar
kolovratským občanům. Prvním výstupem komunitní zahrady byl shodou okolností materiál na výrobu ozdob pro kolovratský vánoční strom. Při této
příležitosti bych ráda poděkovala také všem dobrovolníkům, kteří přišli pomoci s výrobou a instalací:
MŠ Kolovraty, RC Macek, Kolohrátek, spolky Naše
Kolovraty, OS Lipanský, kolovratští hasiči, různorodá tvůrčí dámská frakce i kolovratská dítka.
Přeji všem krásné svátky, šťastné vykročení do
nového roku a těším se, až komunitní zahradničení přinese své ovoce.
Alena Kopřiva Chadová

Sypejme ptáčkům, pomůžeme jim přežít zimu
Mnoho ptačích druhů během podzimu odlétá do oblastí s příznivějším podnebím a s dostatkem potravy. Ptáci zůstávající u nás přes zimu pomoc ze strany člověka ve formě přikrmování
rádi přijmou. Nejrozšířenější a nejznámější je přikrmování na krmítku.
Jak krmítko vyrobit a kam ho umístit?
Nejvhodnějším a nejdostupnějším materiálem pro
výrobu krmítka je dřevo. Vhodná jsou především tzv.
automatická (samosypná) krmítka. Na velikosti a tvaru
nezáleží – mělo by být spíše větší a prostornější, aby
umožnilo konzumovat potravu i větším ptačím druhům.
Důležitá je dostatečně velká stříška, která chrání potravu před vlhkem a sněhem. Základnu, na kterou předkládáme potravu, je nutno opatřit nízkým zábradlím (asi
2 cm), aby vítr nesmetal potravu na zem.
Krmítko umístíme ve volném prostranství na klidném
a přehledném místě, minimálně 1,5 metru nad zemí
a alespoň 2 m od nejbližšího stromu. Na stromě je dobré
krmítko zavěsit pomocí drátu nebo provázku za větev.
Tím předejdeme napadení ptáků kočkou nebo kunou.
Pokud umisťujeme krmítko poblíž okna nebo jiné prosklené plochy, je potřeba, aby sklo bylo pro ptáky „viditelné“. Zvenku ho proto můžeme zakrýt průhledným
závěsem nebo na něj nalepit nějaké obrázky či samolepky, aby do něj ptáci nenaráželi.
Tzv. tukové krmítko zhotovíme z převráceného květináče, poloviny skořápky kokosového ořechu nebo
borové či smrkové šišky. Květináč zalijeme tukovou
směsí (rozehřátý tuk se semínky či drcenými ořechy)
a necháme vychladnout a ztuhnout. Šišku pak do této
směsi namočíme. Krmítka vyvěšujeme na místa, na
která nesvítí slunce, aby se tuk nerozpustil.

vhodná jsou drcená jádra vlašských a lískových ořechů. V obchodech lze zakoupit přímo speciální míchané směsi pro krmení ptáků. V přírodě můžeme nasbírat
různé plody a bobule: jeřabiny, plody bezu černého,
hlohu, rakytníku, břečťanu či svídy, semínka bodláků
apod. Ideálním krmivem do zásypu je tzv. zadina –
odpad od mlátiček a čističek obilí, obsahující především semena plevelů.

Co patří na krmítko?
Potrava by měla být kvalitní a nezkažená. V žádném
případě se prostřednictvím krmítka nesmíme zbavovat
kuchyňského odpadu a zbytků. Takováto potrava totiž
ptákům způsobuje zažívací potíže a může vést až
k jejich úhynu. Ptáky nikdy nekrmíme těstovinami, slanými, kořeněnými a uzenými výrobky ani přepáleným
lojem! Z potravin konzumovaných lidmi můžeme ptákům nabídnout ovesné vločky, strouhanou housku (ne
slanou!), maso (nakrájené na kousky), strouhanou
mrkev, vnitřní sádlo nebo lůj.
Použít můžeme i jakákoliv semena (slunečnice,
proso, konopí, mák, lněné semínko, řepka). Velice

Sýkory (koňadra, modřinka, babka, uhelníček, parukářka), brhlík, šoupálek či strakapoudi nepohrdnou
olejnatými semeny, lojem či tukovou směsí.
Kosi, kvíčaly a brkoslavi se živí převážně bobulemi
ptačího zobu, kaliny, černého bezu, jeřabin, případně
plody hrušek a jablek.
S krmením můžeme začít již začátkem listopadu.
Krmivo podáváme pravidelně, ale zpočátku menší
dávky. Za mrazů a při vyšší sněhové pokrývce je
žádoucí dávky zvyšovat. Přikrmovat můžeme až do
konce března.
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Jakou potravu mají nejraději jednotlivé druhy
ptáků?
Drobní pěvci mají rádi slunečnice, mák, ovesné
vločky, kukuřice, směsi pro ptáky, lesknice, proso,
jakákoli jiná semena, strouhanka – ptáci si sami vyberou, co jim chutná.

Stanislava Bartošová,
s použitím zdrojů České společnosti ornitologické

Knihovna půjčuje i semínka plodin a květin
Návštěvníci knihovny si kromě knížek mohou půjčovat také semínka zeleniny, bylinek či
okrasných květin. Semínkovna funguje obdobně jako knihovna – zájemci si v zásuvkách
skříňky s osivem vyberou pytlíček se semínky, doma vypěstují rostliny a stejné množství
nových semen zase přinesou zpět.
Vznik Semínkovny podnítila Alena Kopřiva Chadová, která se dlouhodobě zabývá permakulturními projekty a mimo jiné domácím semenařením plodin. Permakultura je harmonické soužití člověka s okolní krajinou, které zajišťuje materiální i nemateriální potřeby
udržitelným způsobem. „Po dvou letech semenaření máme zásoby osiva pro široké okolí
a rádi se s ostatními nadšenci podělíme o radost z pěstování zajímavých plodin. V mnoha
případech se jedná o staré, krajové či rodinné odrůdy získané z české genobanky Gengel,
která se stará o uchování těchto odrůd jako našeho společného kulturního dědictví,“
vysvětluje Alena. Základ semínkovny tvoří právě semínka z její vlastní zahrady.
Pro získání kvalitního osiva je třeba dodržovat několik zásad. Rostliny by měly být
zdravé a silné, semínka dobře vyzrálá a sklizená za sucha. Pokud se nepodaří vypěstovat rostliny hned napoprvé, pěstitelé nemusí zoufat, ale mohou se pokusit o úspěch
příští rok. Při správném skladování osiva vydrží klíčivost semínek i několik let.
Semínkovna v kolovratské knihovně je vybavena i vlastní knihovničkou tematických
publikací a časopisů, z nichž některé si lze koupit domů.
-ouj-

Alena Kopřiva Chadová

••

Štěstíčka do nového roku
ze Semínkovny

Pořadatelé děkují MČ Praha Kolovraty za finanční podporu této akce.
Petra Schoulová

Alena Kopřiva Chadová

sOOva, vzdělávací spolek
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Geocaching je dobrodružství spojující prostřednictvím internetu desetitisíce lidí po celém
světě všech generací. Je to vlastně takový turistický klub, poskytující motivaci k výletům, na jejichž konci se ukrývá „poklad“. Pokud chcete
chodit na výlety, ale nevíte kam, je pro vás a vaše
děti geocaching to pravé. Celý systém funguje
díky přesnosti dnešních GPS systémů a možnosti výměny informací o založených skrýších
mezi účastníky hry. Ti pak mohou se souřadnicemi, které jsou zveřejněny na speciálních stránkách geocaching.com, vyrazit na lov skrýše.
Pokud chcete začít hledat, musíte se nejprve
zaregistrovat na stránkách geocaching.com. Odměna za nalezení keše se většinou ukrývá uvnitř
plastikové krabičky. Krabička zpravidla obsahuje zápisník (logbook), do kterého se zapíšete
pod stejnou přezdívkou jako jste registrovaní na
geocaching.com. Pokud se jedná o větší krabičku, můžete v ní objevit i nějaké drobnosti
k výměně (hračky z kinder vajíček, náramky).
Platí pravidlo, že Keš (krabička) je většinou
schovanáu nějakého zajímavého místa (ať už
u kostela, poblíž památky nebo v parku). Ke

vali záhony. Zahrada i my budeme nyní odpočívat
a práce začnou zase v únoru.
Kromě pracovních sobot se osvědčilo i úterní setkávání matek s dětmi, kdy se neočekávají velké výkony, spíš je na programu drobná péče o zahradu
(v sezóně), ladění vizí, nebo tematická povídání –
například o permakulturním způsobu hospodaření
(ať už na zahradě, nebo v domácnosti). Probrali
jsme základní pilíře permakultury (Péče o lidi; Péče
o zemi; Štědrost a sdílení) a postupně se bavíme
i o jednotlivých principech (např. Vše zahradničí;
Pozoruj a jednej; Malá a pomalá řešení; Získávej
výnos; Co nejmenší změny s co největším efektem;
Problém je řešení; Úsporné nakládání s veškerou
energií; Uzavřené okruhy oběhu energií, živin
a zdrojů; Malé a intenzivní systémy; Důležitá
funkce systému je zajištěna mnoha prvky; Každý
element designu poskytuje mnoho funkcí aj.).
Úterní dopolení setkávání pokračují i přes zimu
a probíhají v jurtě.

Všechny trvalky, které kvetou v létě a na podzim, je nyní možné vysévat i vysazovat. Můžete
je také rozmnožovat dělením trsů. Začátek měsíce je ideální pro výsev okurek nakládaček
a polních salátovek. Polovina května je důležitým předělem i pro řadu jiných druhů plodin.
Po „zmrzlých“ se sejí fazole, kukuřice, cukety, artyčoky, jakon. Vysazují se rajčata, papriky a lilky. Pro pozdní sklizeň lze znovu zasít
mrkve, saláty, červenou řepu, roketu, cibuli sazečku. Vysazovat či vysévat ven lze nyní i teplomilné bylinky, jako je bazalka či perilla. Tento
měsíc je velmi vhodný k rozmnožování bylinek
hřížením: stačí zatížit a překrýt substrátem
spodní větvičky dřevnatějících bylinek.

VOLNÝ ČAS / PŘÍRODA A MY

Bohumila zahrada se představila veřejnosti

■ Už je to tak – v tomto adventním čase jsme minulý rok uzavřeli smlouvu
o pronájmu pozemku pro kolovratskou komunitní zahradu. Možná se hodí
ohlédnout se za uplynulým prvním rokem života tohoto společného projektu.

KVĚTEN

VOLNÝ ČAS
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Bohumila zahrada slaví první narozeniny

Jarní zahrada:
co kdy sít a sázet

DUBEN
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Jak se stát kačerem

PŘÍRODA A MY

PERMAKULTURNÍ OKÉNKO – ZADNÍ VRÁTKA

PERMAKULTURNÍ OKÉNKO – ZADNÍ VRÁTKA

Restaurant Day opět v Kolovratech

Kolovratský zpravodaj 4/2015

POSUDEK PORTFOLIA OD HODNOTÍCÍ KOMISE
Všichni členové komise jsou držiteli DAPD nebo DPD (Diplom aplikovaného
permakulturního designu).

EVA HAUSEROVÁ
Desítka projektů ukazuje široký záběr toho, co Alena dokázala, a projevuje se tu
zaměření na rozvoj komunity v místě, kde má „akční rádius“ – v Uhříněvsi a v blízkých Kolovratech. Její nejsilnější stránkou je schopnost vytvářet vazby, propojovat lidi
v místní komunitě a šířit dobrou permakulturní praxi prostřednictvím názorných příkladů, v návaznosti na to, co se v blízkém okolí reálně nabízí a co je uskutečnitelné.
Oceňuji také vylíčení Aleniny osobní cesty, kdy se na ekologická témata zaměřila
zřejmě až v období, kdy zakládala rodinu, a dokázala skvěle využít své rodinné zázemí (dovednosti získané v hospodářství rodičů, vilku, kterou dostala k užívání), přizpůsobit se okolnostem, vytvořit pro svoji rodinu udržitelný životní styl a své zkušenosti, znalosti a nápady dál předávat různými formami lidem v okolí. To všechno
s lehkostí a vtipem, v duchu snášenlivosti, empatie, mírnosti, sdílení.
Výrazná je orientace na děti a rodiny, což je dáno Aleninou vlastní rodinnou
situací.
Portfolio je krásně graficky zpracované – Alenina kvalifikace se nezapře.
Osobně znám její projekty číslo 1, 3, 5, 6 a částečně 9 a 10. Projekty 2, 4, 7
a 8 znám jen z tohoto portfolia.
1. KOPŘIVA & KOPŘIVA – rodinný dům se zahradou v Uhříněvsi
(částečně pozemkový projekt)
Výborný příklad využitelný kýmkoli, kdo chce mít „přírodnější“ a udržitelnější bydlení a nehodlá se odstěhovat z města na vesnici nebo stavět nový dům, ale spíše si adaptovat své aktuální životní podmínky. Je tu spousta vyzkoušených námětů týkajících se zahradničení, samozásobitelství, chovu drůbeže, nebo třeba sdílení
zahrady se sousedy a provozování domácí potravinové banky (“špajzky“). Bonusem
jsou krásné webové stránky projektu, poskytující mnoho inspirace.
Postup PK designu a aplikace PK etiky a principů jsou zde podrobně rozvedeny.
Krásná fotodokumentace.
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Dotazy: pomýšlíte na zřízení nějakého jezírka/vodní nádrže na zahradě? Ta studniční voda se nedá využít vůbec k ničemu? A přemýšleli jste nad funkcí a budoucím
osudem obří thuje?
2. Semínkovna v Kolovratech
Semínkovny představují jednoduchý a laikům srozumitelný způsob, jak vtáhnout
širokou veřejnost do ekologického pěstování, uchovávání starých a místních odrůd a do samozásobitelství. Alena spojuje tuto aktivitu s osvětou tak, aby zasáhla
místní kolovratskou komunitu. Je znát velká investice práce – prezentace pro veřejnost, informace o jednotlivých rostlinách.
Poznámka: Tento projekt není podrobně rozebrán z hlediska použitých PK nástrojů, ale to nevadí, protože je zřejmé, že jde o bytostně permakulturní záležitost.
3. Bohumila zahrada v Kolovratech (částečně pozemkový)
Podle mých pozorování je tohle další Alenino „životní dílo“, velký a dlouhodobý projekt po vlastním rodinném domě Kopřivových. Bohumila zahrada je vytvářena důsledně na základě participace a nehierarchičnosti, přesto Alena zůstává hlavním tahounem. Kromě vlastního zahradničení s cílem pěstovat si zdravé jídlo je tu hlavním
účelem rozvíjet vazby mezi spřátelenými rodinami, které na zahradu chodí, a vztah
k přírodě u jejich dětí.
Poznámka: velmi oceňuji zavedení „patronátů“, které řeší kompetence/odpovědnosti jednotlivých lidí.
4. Zahrada ZŠ Kolovraty (pozemkový)
Využití současného pozitivního trendu zřizování venkovních učeben v přírodních
zahradách.
Poznámka: tento projekt také patří k těm stručnějším (nevadí), bylo by zajímavé podívat se na rozhodovací procesy, proč bylo vše navrženo právě takhle, na „flow
plan“ – proudění energií a aktivit na pozemku, nebo na to, jak se design osvědčuje
v praxi a zda se bude nějak dál rozvíjet a vyvíjet.
5. DLK (dětský lesní klub) V Hájence (částečně pozemkový)
Alena se podílí na vytváření vzdělávacího centra pro předškoláky i domškoláky,
které má charakter lesní školky a školy, a také se zapojuje jako průvodkyně. Ten-

to projekt jsem byla hodnotit pro naši Mapu permakulturních projektů ČR a působí jako zjevení – oáza zdravého života v souladu s přírodou uprostřed průmyslové
příměstské krajiny Běchovic a Horních a Dolních Počernic.
6. Polní challenge v Kolovratech (částečně pozemkový)
Jde o rozsáhlé pozemky v majetku Aleniny rodiny a dalších rodin, které byly nebo
ještě jsou pronajímány konvenčním zemědělcům, a o otázku, jak se postarat o jejich udržitelnější a k životnímu prostředí příznivější obhospodařovávání. Alena tyto
možnosti prozkoumala prostřednictvím kurzu pokročilého permakulturního designu, a nakonec se rozhodla pro vyjednávání se zemědělci, kteří na nich již hospodaří. Výsledek – nepoužívání „chemie“ v blízkém okolí Kolovrat na rozloze 22 ha –
velmi prospěje místní přírodě i obyvatelům. Dobrá ukázka vyjednávacích schopností :-)
Poznámka: Soused Vincenc z článku je zřejmě totožný s Petrem Čápem?
Dotaz: Uvažujete ve vzdálenější budoucnosti o realizaci něčeho, co jsme vymysleli na kurzu pokročilého PK designu?
7. Zahrada RD Březová (pozemkový)
Příklad permakulturní zahrady zakládané „na zelené louce“, se snahou o samozásobitelství kombinované s nabídkou ekoturistiky. Řešení se kloní ke klasickému ovocnému sadu, který má být zřejmě vypásaný ovcemi, proto tu není plánováno mnoho
podsadeb a rostlinných pater – je to tak?
Dotazy:
Kde se budou sprchovat rekreanti z chatiček?
Na plánku chybí legenda k číslu 55 – co to je?
Voliéra pro kočku – proč je kočka ve voliéře?
Mají zadavatelky vyřešenou logistiku kolem ovcí (přístup ovcí k záhonkům, zimní krmení…?)
8. Dešťová zahrádka ve Zvánovicích (pozemkový)
Průkopnická realizace řešení pro suché klima – dešťové zahrady. Jde o dotažení již
existujícího návrhu, dešťová zahrada byla oddálena od domu asi o 5–6 metrů, byly
navrženy a realizovány výsadby.
Poznámka: Zajímavý je podzemní materiál dešťové zahrádky (recyklované plas-

tové trubky, geotextilie) - našla jsem, že obvykle se doporučuje geotextilie + štěrk,
M. Kravčík doporučuje propojení s drenážními systémy jen v extrémních podmínkách (nezasakování) – proč jste to takto řešili? Čekali jste a pozorovali vsakování,
jak jsi klientům doporučila?
Dotaz na ostatní PK designéry: Jak klienty přesvědčit, aby nepokrývali záhony
geotextilií, když se nechtějí obtěžovat s pletím??
9. Ekologické a etické zdroje
Zde jsou shrnuty způsoby, jaké Alena zvolila, aby její rodina žila a stravovala se zdravě, a současně s co nejmenší ekologickou a uhlíkovou stopou. Velký zdroj inspirace,
příklad toho, jak komplexně proměnit život rodiny.
Dotazy:
Ve schématu ekostopy chybí doprava, jezdíte ale přece někdy autem??
Co si na zahradě zřídit kompostovací kadibudku (možná utajenou před sousedy)?
Poznámka terminologická: Vlašínovi kdysi říkali, že za výrok „LETS je výměnný
systém“ vyhazovali do zkoušky a že správně je LETS systém místní měny (v PRALETSu pražců) – je fakt, že tím se liší od obyčejné sousedské výměny.
10. Osvěta
Zde jsou shrnuty vzdělávací aktivity jako psaní článků, dny otevřených dveří na zahradách, vystupování v televizních pořadech, učení na permakulturních kurzech,
různé besedy, konzultace a podobně. Alena takto zasáhne osvětou stovky a zprostředkovaně tisíce lidí.
Poznámka: Skutečně impozantní práce! Tvůj písemný projev je velmi hezký,
atraktivní, informativní, vtipný. Jediné, co by se dalo vylepšit, je v ústním projevu tvůj velmi tichý a trochu i jednotvárný hlas. Posluchači si na to asi většinou
zvyknou, ale myslím, že někdy je dobře pořádně rozeznít hrudní a hlavové dutiny
a hlas využít jako účinný nástroj. Doporučila bych nějaký kurz rétoriky a prezentačních dovedností, namátkou jsem našla www.minutovyrecnik.cz nebo ještě líp
„Praktická rétorika“ na http://acz-kurzy.cz.

POSUDEK PORTFOLIA OD HODNOTÍCÍ KOMISE | 108

ALENA SUCHÁNKOVÁ, MILAN SUCHÁNEK
Je nám ctí podílet se na procesu udělování diplomů v permakultuře aspoň takto
na dálku. Jednak máme radost z toho, že jejich udělování bylo po delší době obnoveno.
Hlavně ale považujeme za důležité a přínosné zveřejnění a ocenění té spousty dobrovolnické práce, kterou permakulturní nadšenci zcela přirozeně slouží Zemi
i lidem. Rádi vidíme, když se z nadšenců stávají profesionálové, kteří vedou společnost k udržitelnému životu.
Obzvlášť nás však těší podpořit oceněním, a snad i několika podnětnými myšlenkami, práci Aleny Kopřivy Chadové, jedné z nejlepších absolventek námi vedeného PDC.
Její práci sledujeme od roku 2014. Osobně známe projekty 1, 3, 5, 6, 9, 10.
Proměna Alčina života i její působení na okolí je úžasná. Chápeme, že popsat
dlouhodobé mnohovrstevné působení v deseti oddělených projektech není jednoduché a je to obtížné i pro zpětnou vazbu k projektům. Omezíme se proto jen
na dílčí poznámky a její práci shrneme jako celek.
1. KOPŘIVA & KOPŘIVA – rodinný dům se zahradou v Uhříněvsi
Silné stránky: Krásná ukázka toho, jak mnoho užitku i krásy může být na malém
prostoru.
Co se dá zlepšit: Doporučujeme doplnit zahradu o přírodní jezírko.

4. Zahrada ZŠ Kolovraty (pozemkový)
Silné stránky: Elegantní a jednoduchá studie dílčích změn, graficky i odborně dobře zpracovaná. Podle prezentace i navržených prvků je jasné, že projekt je velkým
přínosem pro učitele, děti, přírodu i pro péči o zahradu.
Co se dá zlepšit: Chybí nám podrobnější popis zadání výukové zahrady od klienta a aspoň krátká textová zpráva k projektu.
5. DLK (dětský lesní klub) V Hájence (částečně pozemkový)
Silné stránky: Permakulturní práce s dětmi je nadějí pro budoucnost. Spojení zájmů dětí a maminky.
Co se dá zlepšit: Prostředí Hájenky je v začátcích a poskytuje možnost rozvoje
permakultury jak na zahradě, tak při práci s dětmi.
6. Polní challenge v Kolovratech (částečně pozemkový)
Silné stránky: Krásná ukázka péče o Zemi. Vzor pro malé Kopřivy i širší okolí, že rodinná půda má velkou cenu a má smysl se o ni starat. Pozitivní působení na okolí.
Co se dá zlepšit: Držíme palce ať se projekt podaří realizovat v celém jeho potenciálu.

2. Semínkovna v Kolovratech
Silné stránky: Kreativní a přitom odborný přístup k semenaření, dobrý příklad komunitní práce.
Co se dá zlepšit: Nevíme, připadá nám to dokonalé.

7. Zahrada RD Březová (pozemkový)
Silné stránky: Dobré grafické zpracování, dobré rozčlenění pozemku a vstupy, bohaté stromové patro.
Co se dá zlepšit: Obtížná orientace v plánku, v legendě je mnoho podrobností
které by bylo vhodné uvést v samostatné zprávě.
Projekt je zpracován formou studie, pro klienty by při realizaci mohlo být velkým
přínosem mít zpracovaný podrobný projekt včetně bylinných pater.
V nabídce ovocných stromů a keřů je praktické vycházet z aktuální nabídky trhu,
pomoci klientům najít regionální dodavatele.

3. Bohumila zahrada v Kolovratech (částečně pozemkový)
Silné stránky: Dobrá práce s veřejností formou veřejně přístupné části, inovativní
řešení, komunitní práce, pravidelná setkávání.
Je vidět že zahrada žije svým vlastním životem a to je dobře.
Získávání zkušeností s lidmi je vždy cenné.
Co se dá zlepšit: Snad trochu víc odvahy a sebeprosazení ve spolupráci.

8. Dešťová zahrádka ve Zvánovicích (pozemkový)
Silné stránky: Přínos pro životní prostředí, vodní živočichy, hmyz a rostliny.
Vzor pro okolí, že dešťová voda je důležitý zdroj a má zůstat na pozemku.
Dobré znalosti vodních rostlin.
Co se dá zlepšit: Osobně preferujeme přírodní tůňky s průsakem. Chápeme, že
ne všude se dají udělat a že to bylo přání klientů.
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9. Ekologické a etické zdroje
Silné stránky: Směřování k obnovitelným zdrojům energie a přírodní materiálům
je na to, že rodina má malé děti a půjčku, uplatněno v překvapující míře. Hlavně
v otázce elektřiny, přírodních materiálů, pracovních postupů i koloběhu živin a materiálů. Oceňujeme velkou míru sdílení s rodinou, přáteli i komunitou.
Co se dá zlepšit: Jakou ekologickou stopu má Kopřivova rodina? Jak se změnila
s permakulturou? Možná by bylo vhodné popsat i věci, které ještě nejsou dokonalé a zkusit si představit jejich řešení v budoucnosti. Chybí popis vytápění, práce
s vodou na zahradě, dopravy...
10. Osvěta
Silné stránky: V otázce osvěty je pro nás Alenka nedostižný vzor.
Co se dá zlepšit: To opravdu nevíme
Shrnutí permakulturní práce Aleny Kopřivy Chadové:
Silné stránky:
Mimořádné dovednosti v oblasti osvětové, vizuální i jazykové
Celostní přístup k životu i k permakultuře
Organický vznik a vývoj projektů v souladu s životním cyklem
Příjemná povaha, schopnost jasné komunikace
Komunitní duch a schopnost spolupráce
Motivace ke vzdělávání a rozvoji
Co je možné zlepšit:
Důvěřovat víc vlastním schopnostem
Občas myslet také trochu na sebe
Závěr:
Permakulturní působení Aleny Kopřivy Chadové, uchazečky o diplom v aplikovaném permakulturním designu, je nejen ukázkou zvládnutí permakulturních principů a postupů, ale i přehlídkou kreativity, činorodosti a vůdčího ducha.
Její projekty v portfoliu i z osobní zkušenosti působí, jako by od začátku Aleniny cesty s permakulturou uplynulo dvacet let, ne jen osm. Její protfolio je vysoko
nastavenou laťkou pro budoucí uchazeče.
Udělení diplomu bezvýhradně doporučujeme.

ČESTMÍR HOLUŠA
Využití PK designových nástrojů (celková přiměřenost, invence…)
a Hledisko PK etiky
Ve všech projektech jsou přiměřeně využité PK designérské nástroje. Na PK etiku je
kladen důraz a citelně více než obvykle je vyzdviženo sdílení času, prostoru a zdrojů.
Aplikace designového cyklu (pozorování-analýza-design-uskutečnění-hodnocení-dolaďování)
Projekty jsou neukončené a mohou se přirozeně měnit a vyvíjet. Jejich cílem není
zakonzervovaný památník autorky, ale užitečný a zdravý kus Země.
Dokumentace projektu (názornost, srozumitelnost)
Pozemkové projekty jsou krásně a profesionálně graficky zpracované. Ale,… Plánek musí na první pohled nadchnout a lákat k realizaci a to nefungovalo. Úplně jinak působí přiložené náčrtky rukou dělané, jsou takové všeříkající.
Rozvinul/a si designér/ka touto prací své dovednosti?
Ano a ještě je schopná a ochotná se o ně podělit s ostatními a použít je na propagaci permakultury.
Je design udržitelný do budoucna?
Je to budoucnost sama. Týmová práce, různé obory, zapojení komunity.
Co je na tomto designu nejzajímavější, nejpozoruhodnější, nejvíc oceňuji…?
Celkově se všemi projekty prolíná sdílení, společná práce, zapojení dětí a šíření
dobrého jména permakultury. Na šíření informací je použitý explozivní přírodní
vzor, velmi rychlý a působící všemi směry.
Nejdříve jsem chtěl být pozitivní a hledal jsem vše, co se mi líbí. Po třetí straně prvního projektu jsem si to zjednodušil a začal jsem hledat chyby, těch bylo
velmi málo.
Už jen samotné čtení krásně rozepsaných projektů přináší množství inspirací
a nových nápadů, takže předpokládám, že podobně obohacující je to i pro účastníky kurzů, přednášek, společných plánování.
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Jsem nadšený, vše se mi líbí a málo co bych zvládnul lépe. Děkuji za takto krásně zpracovaný a předložený kus života, za všechny sdílené informace a přeji hodně sil do další práce.

+ Sdílení prostoru, líheň nápadů
+ Postupný design – reakce na okolí, úřad, povodí
- Až ručně kreslený náčrtek vysvětlil tvar jezírka = kreslit plánky raději ručně

Poznámky k jednotlivým projektům v bodech (pokud tam poznámky nejsou,
tak se mně to líbilo nebo jsem nevěděl co napsat):

4. Zahrada ZŠ Kolovraty
+ Zadržení vody
+ Dříve sad = ovocné stromy
+ Ořešáky pro stín

1. Kopřiva & Kopřiva v Uhříněvsi
+ Vlastní pozemek zařazený na první místo
+ Nejen zahrada, ale i dům je součástí
+ Upravenost – vzácně se vyskytující vlastnost PK projektů
+ „křehký elektronický muž“
+ vydělávat, vydělávat/neutrácet, neutrácet
Pk je úplně nová technologie, nevím o tom, že by někdy dříve lidé vědomě chránili životní prostředí (na poznámku, že to není nic nového).
Pozemek je v místě, kde kdysi byly mokřiny. Studna má 16 m. Co se provedly
za úpravy v krajině, že vody tolik ubylo? Jak do designem opravit?
Nevyužívání šedé vody, ale chápu proč, nedá se zvládnout vše.
Kompostovací záchod na zahradě?
+++ Není kompost, jen kompostovací záhonky. Kompost zbytečně přidává práci
a zdržuje půdotvorné procesy.
Drůbež na zahradě = úbytek ptactva. Na tom něco bude.
+++ Čistý prostor je vítaná kvalita
Pálení větví – zůstanou minerály, ale energie odletí z pozemku (jako zábava je to fajn)
+ zahrada – lůno přírody
+++ sdílení informací
2. Semínkovna v Kolovratech
+ Potřeba sdílet nadšení z PK
+ V prezentaci odkaz na Anne Marie-Mayer a její práci o úbytku stopových prvků v prostředí
3. Bohumila zahrada v Kolovratech
+ Komunitní zahrada
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5. DLK V Hájence
+ PK pro nejmenší. Krásné místo
6. Polní challenge v Kolovratech
+ Je to velké a velmi důležité
+ Návod pro ostatní
+ Designerská metoda Toyoty – balasty
7. Zahrada RD Březová
- Černá voda na 5000 m2 se už dá využívat, kořenová čistička bez černé vody
ani moc nemá smysl, funguje neefektivně
+ Okružní cesta pro obsluhu
Okružní cesta neobsluhuje vše, udělal bych ji vícefunkční
Rozměry ovocných stromů?
Jsou i chutnější jablka než průsvitné letní a ontário
8. Dešťová zahrádka ve Zvánovicích
+ Teplochadný, světlotemný dešťový záhon, krásné už na obrázku
9. Ekologické a etické zdroje
+ Krása
10. Osvěta
+ manžel
+ „ekodeprese“

KONTAKT
Alena Kopřiva Chadová
K Podchodu 621/11
10400 Praha 22
T: 607 704 611
E: alena.chadova@gmail.com
www.koprivakopriva.cz
www.bohumilazahrada.cz

Foto na protější straně:
Udělování diplomů DAPD, Toulcův dvůr, Praha, leden 2020
Zleva: Eva Hauserová, Jitka Nováková, Katka Horáčková,
Denisa Tomášková, Alena Kopřiva Chadová, Ivana Mertová

