Deník

Šíp

Kafe

iReceptář

Cars

Dům a zahrada

TipCars

Annonce

Realcity

Dotyk

National Geographic

Automix

Předplatné

více >>

Přihlásit se / registrovat

VYBRAT
REGION
ZPRÁVY

PODNIKÁNÍ

VYBRAT MĚSTO

SPORT

Z REGIONU

KULTURA

AUTA

MOJE CHOMUTOVSKO

TIPY DENÍKU
ČERNÁ KRONIKA

MIMINKA
NOVÉ TV VYSÍLÁNÍ

NÁZORY

VODA

SPORT: Hledá se nadšenec! Nominujte osobnost amatérského fotbalu

REGIONY

OSTATNÍ SPORTY

CARS.CZ

FOTO: Rybáři v akci.
Český Dub ožil
tradičním výlovem r...

Skvělý výkon!
Seemanová zaplavala
český rekord na kraul...

Bmw I8
první majitel, servisní...
2 399 000 Kč

Živé muzeum: U zooparku chtějí pěstovat plodiny
jako před 150 lety
29.7.2017
Chomutov – Ve skanzenu Stará Ves má vzniknout zahrada a pole. Zasejí
tam původní semena získaná z genetických bank.

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY
MOJE CHOMUTOVSKO

FOTO: Mastné pusy a
plné talíře. Lidé si na
Lesné…

12 fotograﬁí
v galerii ›

MOJE CHOMUTOVSKO

Svatomartinská husa?
Po těch od farmářů se
už dávno…

Skanzen Stará Ves při chomutovském zooparku | Foto: Roman Dušek

Zahrada, kde se bude dařit kapustě, zelí i tuřínu a políčko s prosem a dalšími
obilninami. Ve skanzenu Stará Ves při chomutovském zooparku má vyrůst živé

MOJE CHOMUTOVSKO

FOTO: Kadaňští se
zbaví kočičích hlav.
Přeskládají…

muzeum v přírodě. Lidé v něm uvidí, co se pěstovalo v Krušnohoří před padesáti
až sto padesáti lety. Na projektu mají spolupracovat vědci z Výzkumného ústavu
rostlinné výroby, kteří pomohou zajistit původní semena.

ČTENÁŘ REPORTÉR

Na zahradě a políčku by mělo najít své místo zhruba dvanáct užitkových či
okrasných plodin, které tu naši předkové zaručeně pěstovali. „Určitě to budou
luštěniny, zelí, kapusta, ale třeba i tuřín, který už se moc nevidí,“ plánuje
správkyně skanzenu Hana Zvalová, díky které celý projekt vznikl.

Žáci poznávali město. Pak postavili jeho
dominanty
Sedmáci zasadili lípu, navýšili skóre
spolužáků
Chcete tady mít zveřejněný svůj příspěvek?

Posílejte ZDE
V zooparku budou o víkendu k vidění akrobatky na
koních
PŘEČÍST ČLÁNEK ›

Pivo z pramenů Krušných hor

Protože neexistuje práce, která by popisovala plodiny typické pro Krušnohoří
před více než stoletím, skanzen a ústav se chtějí obrátit na muzeum a také
pamětníky. „Rozjedeme průzkum mezi bábinkami a dědy, kteří si ještě pamatují,
co jejich prarodiče pěstovali na zahrádkách,“ přiblížila správkyně.
Po důkladném ověření se pak vědci výzkumného ústavu pustí do shánění
původních semen a rostlin. „Existují místa, kde bychom se mohli pokusit
původní semena a rostliny nalézt. Například ve vojenském prostoru v Hradišti
u Kadaně. Poté se obrátíme na genetické banky, kde jsou některé druhy
udržovány jako genetické zdroje,“ načrtl vědecký pracovník chomutovské
pobočky Výzkumného ústavu rostlinné výroby Roman Honzík. Další možností je
obrátit se na sdružení, která schraňují semena původních rostlin.

Chomutovský zoopark vypravil samici manula do
Jihlavy
PŘEČÍST ČLÁNEK ›

Mezi vytipovaným plodinami je například pšenice dvojzrnka a špalda. Pak ale
také některé okrasné rostliny. „Například slézové růže, ﬂoksy a oměj
šalamounek, který je sice jedovatý, ale má krásně blankytně modré květy,“
vyjmenoval vědec.
Získaná semena či rostliny pak bude ústav množit i pro zájemce z řad
veřejnosti, a to pouze za pěstitelské náklady.

VYBRANÉ ČLÁNKY
PRO VÁS

Poučení pro laiky i odborníky

To nejzajímavější
z Vašeho regionu

Smyslem projektu je navrácení vymizelých rostlin do jejich původního prostředí
a upozornění na společnou historii a zemědělství Česka a Německa. Zahrada a
políčko budou zdrojem poučení pro laickou i odbornou veřejnost, která se tam
seznámí nejen s plodinami, ale také se starými technikami, které lidé při
pěstování využívali. Skanzen tam bude nabízet semináře a workshopy, včetně
těch kulinářských.

Zadejte váš e-mail

VYBRANÉ ČLÁNKY >>


Chci dostávat obchodní sdělení od
partnerů VLM.

„Experimentálně už jsem zkusila pár receptů z tuřínu: kaši, zelí, ale třeba
i hranolky, které jsou mnohem lepší než ty strojem tlačené, které pak kupujeme
v pytlích,“ prozradila správkyně skanzenu Zvalová.

Potvrzuji, že odesláním tohoto formuláře
vyjadřuji svůj souhlas s Všeobecnými
smluvními podmínkami a beru na vědomí tyto
Zásady zpracování osobních údajů společnosti
VLTAVA LABE MEDIA a.s.

Projekt „Enzedra, bílá místa rolnické historie“ by se mohl rozjet už příští rok,
pokud se zooparku, pod nějž skanzen spadá, podaří získat ﬁnance z dotačního
titulu v rámci přeshraniční spolupráce. Předpokládané náklady převyšují dva
miliony korun.

ZPRÁVY ODJINUD
KONDICE

Jóga pro podzimní
harmonii

KONDICE

Ve skanzenu vyzkoušejí, jak se kdysi vařilo v černé
kuchyni
PŘEČÍST ČLÁNEK ›

Jak poznat kvalitního
učitele jógy

TN.CZ

Autor: Miroslava Šebestová

Češi čekají na schválení
nových léků i rok a půl,
mezitím…

TN.CZ

Přes koleje u Brna šla
maminka s dítětem (5).
Holčičku…

CELEBRITY

Ewa Farna všem vytřela
zrak: Sexy jako nikdy
dřív!

Výběr pneumatik v pár krocích

CELEBRITY

Astronomické bohatství
Tomáše Plekanece:
Vondráčková…

Pneumatiky.cz - Radost z každého
kilometru

LÁSKA A VZTAHY

Partner je žárlivec a
neustále mne
kontroluje: To, co…

DISKUZE

29.7.2017

CELEBRITY

muzeum, historie, výzkumný ústav, vědec, Chomutov, hlávkové zelí, Stará Ves, rostliny,

Jiří Císler: Zamiloval se
do o mnoho let mladší
ženy,…

zahrada, příroda

DÁLE Z VAŠEHO DENÍKU
18
FOTO: Mastné pusy a plné talíře. Lidé si na
Lesné pochutnávají na huse
Křupavá kůrčička vypečená do zlatova, od každého
knedlíku kousek, bylinková nádivka a pořádný…

5
FOTO: Kadaňští se zbaví kočičích hlav.
Přeskládají dlažbu v centru
Jednání o předláždění centrální části náměstí se táhla, a
tak radní vybrali variantu, k níž…

TIPCARS.COM

TIPCARS.COM

Hyundai I30
1.6 nafta
209 999 Kč

TIPCARS.COM

Skoda Octavia
1.6 nafta
195 000 Kč

Bmw Rada 5
2.0 nafta
298 999 Kč

Z defenzivy odchází Radek Havel, Denis
Zeman bude měsíc hostovat v Kadani
V průběhu reprezentační přestávky dochází k dalšímu
pohybu v kádru Pirátů. Doposud se změny téměř…

KOMERČNÍ ČLÁNEK
Nové stavební spoření pro generaci 55+
Flexibilní stavební spoření od Wüstenrotu nabízí klientům
starších padesáti pěti let řadu výhod.

ANNONCE.CZ - NABÍDKA PRÁCE

Výroba Montážní dělník
Montážní dělníci výrobků a
zařízení Montážní…
23 200 Kč

ANNONCE.CZ - NABÍDKA PRÁCE

Stavebnictví Stavební dělník
Dělníci v oblasti…
15 000 Kč

ANNONCE.CZ - NABÍDKA PRÁCE

Vzdělávání a školství Učitel
odborných předmětů
Učitelé odborného…
27 000 Kč

12
Pirát Ivan Bartoš: Máme za sebou třicet let
promarněných šancí
Piráti se v průzkumech volebních preferencí dlouhodobě
drží na druhém místě. Od lídra, jímž je…

KOMERČNÍ ČLÁNEK
Nastartujte výhry s Klasáčkem na
www.akademiekvality.cz!
Hrajte o 3× vůz Škoda Scala a víc než 50 000 dalších cen.
Stříhejte loga kvality a vyhrávejte!

16
Branná výchova za socialismu? Masky na
hlavě, igelitky na nohách a plno vtipů
Jedním z předmětů, které zmizely po listopadu 1989 ze
školních osnov, byla takzvaná branná…

KOMERČNÍ ČLÁNEK
Jak o sebe pečovat na podzim? Vsaďte na
Brusinku
Aby pokožka dokázala čelit zimnímu počasí, je třeba
používat výživnější kosmetiku s důrazem na…

REALCITY.CZ

REALCITY.CZ

Jirkov, Kludského
Prodej domu
2 990 000 Kč

Klášterec nad Ohří,…
Prodej bytu 1+1
449 000 Kč

REALCITY.CZ

Klášterec nad Ohří,…
Prodej bytu 1+1
850 000 Kč

ČTENÁŘ REPORTÉR
Astronomové zvou na pozorování Merkuru
Astronomická společnost Chomutov a kroužek astronomie
– Hvězdičky zvou všechny příznivce…

11
Svatomartinská husa? Po těch od farmářů se
už dávno zaprášilo
Těšíte se na propečenou svatomartinskou husu? Pokud ji
chcete pořídit od českých chovatelů a…

3
Pomazánky nejen pro sobotní večer: I mlsné
jazýčky si přijdou na své
Nevíte, co připravit pro návštěvu nebo rodinu s mlsnými
jazýčky? Nelámejte si hlavu a vytvořte si…

Rozpočtem Chomutova má příští rok protéct
1,2 miliardy korun
Investice budou o několik desítek milionů nižší. Pokračovat
má výstavba chytrého parkoviště na…

Petr Himmel míval z češtiny trojky, pak
napsal žádanou knihu
Petr Himmel žije ve Strážkách u Křimova na Chomutovsku,
vyučil se instalatérem a teď pracuje jako…

AKČNÍ LETÁKY

Globus
24.10. - 26.11.

PENNY MARKET
07.11. - 10.11.

Lidl
24.10. - 22.12.

BILLA
29.10. - 24.12.

Globus
31.10. - 05.12.
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CARS.CZ

TIPCARS.COM

REALCITY.CZ

Vzdělávání a školství Učitel odborných př…

Ford Focus první majitel, servisní knížka, …

Škoda Fabia 1.2 TSI * MONTE CARLO *

Klášterec nad Ohří, Okružní Prodej bytu 1…

Výroba Strojírenští technici kontroly kvali…

Volkswagen Passat servisní knížka, koupe…

Toyota Avensis 1.8VVT-i 108kwEXECUTIV…

Jirkov, Jezerská Prodej bytu 3+1

Technika a elektrotechnika Operátor stroj…

Škoda Octavia první majitel, servisní kníž…

Volkswagen Sharan 2.0TDI 130kwLIFE PA…

Chomutov, Cihlářská Prodej bytu 2+1

Výroba Provozní zámečníci, údržbáři, 18 0…

Hyundai i30 servisní knížka, koupeno v D

Ford Mondeo 2.0TDCi 103kw TITANIUM X…

Chomutov, Zdeňka Štěpánka Prodej bytu …

Vzdělávání a školství Vychovatel, 16 200 Kč

Hyundai Matrix první majitel, koupeno v D

Volkswagen Sharan 1.9TDI 85kw4MOTIO…

Jirkov, Generála Svobody Prodej bytu 2+1

Výroba Montážní dělník, 16 000 Kč

Hyundai Getz první majitel, koupeno v D

Ford Ranger 2.5 TDCI Doublecab

Jirkov, Osvobození Prodej bytu 2+1

Gastronomie Pomocní kuchaři, 25 000 Kč

Hyundai Tucson první majitel, servisní kní…

Volkswagen Passat 2.0 BI TDI * TOP - ODP…

Chomutov, Meisnerova Pronájem bytu 2+1

Práce přímo v Chomutově - super mzda i …

Hyundai Tucson první majitel, servisní kní…

Opel Mokka 1,4 X TURBO SELECTION

Chomutov, Kyjická Prodej bytu 1+1
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