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Když se řekne pravý čaj – 1. část
Čaj (z čínského čcha) je kulturní nápoj,
připravovaný louhováním lístků rostliny čajovníku
v horké vodě. Čaj má vedle povzbuzujících účinků
v mnoha případech díky látkám v něm obsaženým
také blahodárný vliv na organismus.
Podle složení směsi rozeznáváme čaje pravé,
ovocné a bylinné.
Proč říkáme „pravý čaj“?
Čajem nazýváme nápoj, který vznikne přelitím
částí rostliny Camellia sinensis (čajovník čínský)
horkou vodou. Jde údajně o druhý nejrozšířenější
nápoj na světe, původně byl čaj čínským léčivým
nápojem. První lidí, kteří ochutnali nápoj
z čajových lístků, žili ve staré Číně cca před 5000
lety. Ovšem nejnovější archeologické nálezy
potvrzují, že lidé znali tuto rostlinu již před 10 000
lety. V 8. století n. l. se čaj z Číny vyvážel do
Japonska, Mongolska, stal se součástí zvyků
v Tibetu, Rusku a arabských zemích. Do Evropy se
dostal kolem roku 1600 a byl rozšířen zejména
mezi aristokracií. V 19. století byly zakládány
čajové plantáže v tehdejším britském impériu,
v indickém Assámu, Nilgiri, Darjeelingu a dalších
indických provinciích. Místo zničených rostlin
kávovníku se na Cejlonu vysázely sazenice

čajovníku. Další významné plantáže byly založeny
v Íránu, Malajsii, Rusku, Africe, Indočíně,
Turecku, Jižní Americe (Argentina, Peru, Brazílie),
v Austrálii.
Jak se pěstuje čajovník?
Čajovník se stálezelený keř, roste v tropických a
subtropických oblastech světa, některé odrůdy
tolerují i přímořské klima. Roste i ve vysokých
nadmořských výškách. Existují dvě varianty
čajovníku: C. sinensis var.sinensis a C. sinensis
var. Assamica. Varianta sinensis má menší listy, je
pro produkci čínských a japonských čajů,
z indických Darjeeling. Varianta assamica,
s většími listy, se používá na výrobu Pu-erh čaje,
většiny indických čajů (např. Assam). Čajovník
sice roste do výšky až 15m, ale pro účely pěstování
na plantážích se udržují keře nízké. Sklízí se pouze
horní části větví, tzv. fleše. Podle druhu sklízených
fleší se čaje rozdělují dle kvality. Nová fleš vyroste
každých 7-15 dní. Čím má fleš pomalejší růst a
vývoj, tím poskytuje kvalitnější, jemnější chuť
nápoje.
Jak se vyrábí čaj?
Kvalita a sezóna sklizně má významný vliv na
konečnou kvalitu čaje. Čajové pupeny a lístky se
sklízejí ručně. Podle ranosti a počtu sklízených
lístků z fleší se rozlišují jednotlivé typy sklizní.

Například vysoce kvalitní zelené a bílé čaje se
skládají z pouhých pupenů, hodnotné čaje se
získávají sklizní pupenu se dvěma rozvinutými
listy. Po sklizni se listy nechají zavadnout deset a
více hodin. Listy jsou pak vláčné a mohou se
rolovat. Probíhá v nich proces enzymatické
oxidace, což je rozklad chlorofylu (zeleného
listového barviva) za pomocí enzymů. Rolováním
listy uvolňují šťávu, která pak umožňuje příznivý
proces fermentace. Fermentace je příbuzná reakce
například hnědnutí jablka po rozříznutí. Na dobré
fermentaci závisí pak dobrá chuť, aroma a také
barva hotového nápoje. Listy tmavnou a dále
usychají vlivem řízeného sušení, teplota také
ukončuje oxidaci. Suší se horkým vzduchem na
vlhkost pod 5%, případně se sušení opakuje, aby
čaj neplesnivěl při skladování. Sušení má opět vliv
na výslednou chuť a aroma. Čaje se nesmí přehřát,
aby nebyly spálené nebo neměly karamelovou
vůni. Po sušení může následovat pražení, a to
zejména u polofermentovaných oolongů. Čaj
upražený na sto procent dává kávovitý, cikorkovitý
nálev. Suchý čaj se dále prosévá a třídí podle
velikosti částic listů.
Z Magazínu Biogena vybrala Eva Průchová
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Kulturní a společenský program na měsíc únor
2. února v 14.00 hodin
Na kavárně k tanci a poslechu zahraje skupina
Pohodáři.
3. února v 14.30 hodin
Koncert vážné hudby Trio L, chaim Ada
Slivanská, Václav Slivanský a Pavla Vondráčková,
housle, flétna, harfa – klasika.
4. února v 14.30 hodin
Beseda s p. Kopeckou- Život v Latinské AmericeArgentina, Kuba.
7. února v 14.00 hodin
Koncert paní Mikešové a pana Bartoše.
9. února v 14.00 hodin
Na kavárně k tanci a poslechu zahraje pan Mácha.
11. února v 14.30 hodin
Recitace básní Jaroslava Vrchlického v podání
pana Jaroslava Brendla. Pořad s názvem „Za
trochu lásky“.
13. února v 14.00 hodin
Beseda s paní ing. Jiřinou Kopeckou, která žila léta
v Latinské Americe na téma „Život v Latinské
Americe – Peru, Paraguay, Uruguay.
14. února v 14.00 hodin
Pořad „Pocta zpěvákovi Petru Novákovi“ v podání
pana Rojíka. V pořadu zazní nejznámější písničky

Petra Nováka – Hvězdičko blýskavá, Náhrobní
kámen a další.
16. února v 14.00 hodin
Na kavárně k tanci a poslechu zahraje Honza Jareš.
17. února v 14.00 hodin
Muzikál Angelika v divadle Brodway. Odjezd
v 14.00 hodin. Návrat v cca 18.00 hodin.
21. února v 10.00 hodin
Přednáška pana Dr. Zemana s názvem „Jak Karel
Vaněk dokončil Haškova Švejka“.
23. února v 14.00 hodin
Na kavárně k tanci a poslechu zahraje pan Bartoš
s paní Mikešovou.
25. února v 14.30 hodin
Přednáška o archeologii v podání pan PhDr.
Popelky s jeho kolegy.
28. února v 14.30 hodin
Koncert skupiny „Domino“ v podání pana
Vejvody. Písničky 60. Let a písničky na přání.

Předávání dárků od firmy Zentiva

CESTOVÁNÍ S KULTURNÍM KLUBEM
Jedním z největších zážitků, který jsme si přivezli
z Paříže, bylo setkání s Monou Lisou. Mona Lisa
též zvaná La Gioconda je patrně nejslavnější
portrét všech dob, který namaloval neméně slavný
malíř a vynálezce Leonardo da Vinci v letech 1503
– 1506. Žena na obraze sleduje diváka s
nenapodobitelným, tajuplným úsměvem, který se
stal předmětem mnoha pověstí a spekulací. O tom,
kdo je žena na obraze se dodnes vedou spory.
Nejčastěji se uvádí jméno ženy florentského
obchodníka, Lisy del Giocondo. Jiní tvrdí, že žena
na obraze je Leonardova matka. Mezi kontroverzní
verze patří teorie, že na obraze není žena, ale muž.
Mona Lisa si za pět století své existence prošla
mnohým. Dnes je ve vlastnictví francouzské vlády
a je vystavena v pařížském muzeu, Louvre.
Muzeum Louvre je rozsáhlý komplex několika
budov, který každý rok navštíví až 10mil turistů
z celého světa. Monu Lisu mezi nimi najdete
okamžitě. Už u vstupních dveří visí cedule
s nápisem a šipkou směr „Mona Lisa“.
K samotné Moně Lise, která je vystavena za sklem
a má sama pro sebe jednu celou zeď, se díky
dřevěnému zábradlí, nedostanete blíž než na pár
metrů. Na první pohled působí nenápadně, a kdyby

kolem ní nestál dav lidí s foťáky nad hlavou,
možná byste si jí v kontextu s obřími malbami
kolem ani nevšimli. Náš průvodce nám hned na
začátku řekl, že pokud jí chceme vidět zblízka příp.
si udělat hezkou památeční fotku, musíme si pěkně
naostřit lokty. Zejména Japonci jsou prý neodbytní
a my se nemáme bát je sem tam dloubnout do
žeber nebo jim šlápnout na nohu… Po provedení
nezbytného a uběhnutí asi 30minut jsme tak přece
jen stanuli tváří v tvář našemu cíli.
Vzhledem k tomu, že i ostatní turisté dostali stejné
rady jako my, tak po pár minutách jsme byli
z našeho místa vyštípáni prakticky stejnými
metodami. I přes to, že se nám pár fotografií
povedlo, jsme si ještě pro jistotu koupili její
pohled. Při odchodu jsme nezapomněli prozkoumat
pověst, že pohled Mony Lisy je namalován tak, že
máte pocit, že Vás sleduje všude, kam se v
místnosti hnete. Je to pravda, protože i když jsme
byli skoro za rohem, vypadalo to, že Mona Lisa se
dívá právě na nás.
Váš Kulturní klub

O Masopustu.
Masopust není církevní svátek, ale byl zařazen do
církevního kalendáře, takže jeho termín se určuje
podle Velikonoc. Odehrává se před Popeleční
středou, která zahajuje předvelikonoční postní
období. A protože Velikonoce jsou pohyblivým
svátkem, může být masopustní neděle různá.
I když se pod názvem masopust skrývá celé období
od Tří králů až do začátku postní doby, kdy nastalo
jeho vyvrcholení, jímž toto období končí, je ve
třech dnech před prvním postním dnem zvaným
Popeleční (též škaredá středa). Při pomyšlení, že
již zakrátko nastane dlouhý předvelikonoční půst,
si každý dopřál do sytosti bujarého veselí, zpěvu,
tance a pochopitelně i jídla a pití. Ne nadarmo se v
tento čas odehrávalo nejvíce zabijaček. Mrazivé
počasí pro ně bylo ideální a řezníci měli proto
nejvíce napilno.
V životě mnoha lidských generací hrál důležitou
úlohu jako zlomový bod na rozhraní dvou ročních
etap. Jednalo se o dobu poměrného hospodářského
klidu. Dokončovaly se ještě drobné práce z
předešlého hospodářského roku (draní peří,
přástky, mlácení obilí), ale zároveň se všichni
připravovali na blížící se jaro, počátek nové
hospodářské sezóny. Souvisela s tím i řada
symbolických magických úkonů a pověr, majících

zajistit jednak blahonosný a plodonosní účinek,
jednak ochránit usedlost před zlými silami a
nepříznivými vlivy.
Původ slavení masopustu.
Oslavu masopustu nutno hledat již ve starořeckých
a římských bakchaníliích – oslav boha Dionýsa.
Časem však nabyly oslavy masopustu jiného
smyslu a podoby, charakteristické rysy se však
dochovaly až do dnešních doby. I když jsou
stěsnané povětšinou jen na konání plesů, karnevalů
a tanečních zábav, pečení koblih a jiných pamlsků,
místně i někdy na konání maškarního průvodu.
Tak jako proti všem podobným svátkům s tancem,
množství jídla, pití a přemírou bujnosti,
vystupovala katolická církev i proti masopustu.
Zákazy však byly zbytečné a ani středověké
pokusy přemístit alespoň část oslav do kostelů a
klášterů se nezdařily. Nicméně se podařilo
zahrnout masopustní dny mezi církevní svátky a
určovat jejich termín.
Přestrojování za maškary.
Maškary a tanec měly pro naše předky kdysi
mnohem hlubší smysl hospodářský. Tanec maškar
s medvědem a koníčkem, nejoblíbenějšími
maskami, kterým byla přikládána plodonosná moc,
měl přinést kromě plodnosti bohatou úrodu na
polích a prosperitu dobytka. Masopustní

koledování v dřívější době mělo také jiný význam,
zvláště pro chudší lid, kdy už se skromné zásoby
v domácnosti značně ztenčily.
Masopust je ve srovnání s ostatními zvláštní
svátek. Možná proto, že se jej nikdy nepodařilo
přizpůsobit liturgickým předpisům. Oblíbily si ho
všechny vrstvy obyvatel, od nejchudších až po
panovníky. Na šlechtických sídlech se pořádaly
karnevalové zábavy v maskách a pronikly i na
panovnické dvory. Čeští králové zvali na bohaté
hostiny šlechtu a později i zástupce městského
stavu, nejprve na Pražský hrad a po třicetileté válce
na císařský dvůr do Vídně. Zde se příslušníci
šlechtických rodů bavili v maškarních převlecích.
Ve městech i na venkově se od středověku
organizovaly taneční zábavy a průvody masek. V
masopustních průvodech se často objevovalo
parodování neoblíbených úředníků, některých
profesí i lidských vlastností směšnými maskami.
Vzpouru proti spořádanému životu dokládala účast
bláznů a fantastických postav. Lidé prostě chtěli
slavit masopust svobodně a bez zábran a nenechali
si toto právo vzít.
Mluvčí průvodu masek je „strakatý“ – žádá o
povolení obec i každého majitele domku, kam
masky zavítají. Dále mezi tradiční masopustní
postavy patří také rasové, turci, kominíci, kobyly,

medvěd, ale i židi či osoba slaměného. Na závěr
masopustní obchůzky dochází k obřadu poražení
kobyly, zastřelení medvěda a poté následuje veselý
tanec masek a všech kdo se chtějí k veselí připojit,
ale jen do půlnoci.
Průvody masek.
Průvody maškar obvykle neměly závazná pravidla.
V každém kraji a někdy i v každé vsi byly jiné.
Uplatňovaly se dobové módní vlivy, venkov leccos
převzal z města i od sousedů z vedlejší vesnice.
Pro všechny bylo ale společné, že průvod masek
zakončoval rozjásané období masopustu.
Soutěžilo se, kdo bude mít lepší a vynalézavější
masku, kdo provede větší skopičinu a pobaví
vděčné diváky. Většinou se jednalo o obchůzku od
domu k domu, přičemž se zpívalo, tancovalo a
žertovalo na adresu jejich obyvatel. Někdy se
žertování neomezilo jen na slovní zlomyslnosti, ale
došlo i na mazání sazemi a házení do sněhu.
Mnohá hospodyně nelibě nesla nepořádek, který
maškarádi dokázali natropit. Neprováděli však jen
zlomyslnosti. Vždy popřáli úspěšný hospodářský
rok, zdravý a plodný dobytek. Pokud bychom zašli
dál do minulosti, patřila k vinšování i přání z
oblasti plodnosti žen i mužů. Případné drsnější
průpovídky se vždy balily do náznaků a narážek. I
tak zůstal smysl poskakování masky medvěda

kolem hospodyně, válení ve sněhu, symbolických
polibků a poplácávání celkem jednoznačný.
Tancování s medvědem.
Medvěd je snad jediná maska, o níž víme, že patří
k nejstarším a její historie je mimořádně dlouhá.
Nechybí skoro v žádném masopustním průvodu.
Maska je poměrně náročná a tvoří ji bud obrácený
kožich (původně určitě pravá kůže z medvěda nebo
jiného zvířete), anebo oděv z pytloviny, pošitý či
omotaný slámou nebo hrachovinou. Hrachovina
(usušené stonky hrachu) se s oblibou používala už
od středověku. Hrách byl běžnou plodinou, a proto
zbývaly po sklizni lusků stonky, jež se sušily. Na
maskách vypadaly dekorativně. Celou masku by
měla korunovat medvědí hlava, slaměná špičatá
čepice, případně slaměný ocas nebo zvonec.
Medvěd většinou nechodí sám, ale spolu s
medvědářem, který ho vodí na řetěze a občas
přetáhne býkovcem. Naoko ho tak trestá za
neposlušnost, mručení, skákání a vrážení do lidí.
Ze starých záznamů je patrné, že kdysi chodil
medvěd po čtyřech. U tlamy míval velký zámek s
řetězem, při každé zastávce se zvedl na zadní a
tancoval, k čemuž mu medvědář hrál na píšťalu.
Zastávek nebylo málo, a tak někdy medvěda vozili.
Ženy a dívky z každého domu si s ním musely
zatancovat; odmítnout nešlo, i když byl někdy příliš

dotěrný a rozverný. Ženy často při tanci
vyskakovaly vysoko, to aby jim vyrostl vysoký len
nebo konopí. Zvyk „skákání na len a konopí" který
se později uplatňoval i při posvícenských
tanečních zábavách, je pravděpodobně velmi starý.
Hospodyně se vždycky snažily medvědům tajně
odtrhnout kousek hrachoviny, kterou pak dávaly
drůbeži, aby dobře seděla na vejcích. Medvědi se
bránili tím, že mezi hrachovinu ukryli pichlavé
trní,
aby jim
alespoň
kousek
„obleku"
zbyl. Medvědi se těšili hlavně na oblíbený zvyk
popadnout některou z přihlížejících dívek a žen a
vyválet ji na zemi ve sněhu. Nenapadne-li v masopustních dnech sníh, bývají medvědi smutní,
protože o tuto zábavu přijdou.
I tak zůstal smysl poskakování masky medvěda
kolem hospodyně, válení ve sněhu, u
symbolických polibků a poplácávání celkem
jednoznačný – přání a vinšování k plodnosti mužů
a žen. Průvod byl ukončen „zastřelením“ Medvěda,
jemuž se předtím četl barvitý rozsudek.
Pochování basy.
Poslední masopustní den, úterý před Popeleční
středou, končíval pochováním basy. Večer po
obchůzce končíval stejně jako všechny masopustní
dny muzikou a tancem v hospodě. Tentokrát se
však zábava neprotáhla až do rána. Ve středověku

se chodilo spát se západem slunce, v novověku
samozřejmě později.
Masopust končil přesně o půlnoci, kdy ponocný
zatroubil na roh. Často se ještě pochovala basa, ať
už skutečná nebo jako figurína, která se na
nosítkách vynesla ven a pohřbila na znamení, že si
na ni v následujících týdnech nikdo nezahraje.
Lidé věřili, že pokud budou o masopustu tancovat
přes půlnoc, objeví se mezi nimi ďábel, často jako
cizinec v zeleném kabátě. Někteří měli nadto ještě
v mysli hluboko zasutou prastarou pověru, že země
je do doby, než vydá úrodu, těhotná, a proto se po
ní stejně nesluší skákat a dupat.
Tím skončil čas masopustního veselí a nastalo
období půstu, které trvalo dlouhých 40 dnů. Věřící
se během něho měli připravovat na největší
křesťanský svátek -Velikonoce.
Život se vrátil do klidných kolejí a na tanec, pití a
hodování mohli lidé jen vzpomínat. Většina
věřících dodržovala církevní půst.
Z internetu vybrala Eva Průchová

Masopust Telči

Masopust v Telči – pochování basy

