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do tohoto již 52. vydání Výsevních dnů podle Marie thunové® 
byly zařazeny některé novinky, k nimž jsme se odhodlali na zá-
kladě četných dotazů a přání vás čtenářů. Mimo jiné jsme tak 
v kalendářní části započítali letní čas, takže k uvedeným časo-
vým údajům již nemusíte připočítávat jednu hodinu. také jsme 
vysvětlili stále znovu se opakující otázku týkající se rozdílů oproti 
jiným lunárním kalendářům (souhvězdí a znamení zvěrokruhu). 
otázka účinnosti konstelací v jiných krajích Země a v různých 
životních oblastech je ilustrována několika velmi zajímavými re-
feráty o vlastních zkušenostech čtenářů z různých zemí. letos 
jsme zařadili zprávy z oblasti lékařství, zahradnictví, zemědělství 
a vinohradnictví. K jednotlivým zprávám jsme doplnili naše vlast-
ní zkušenosti. Kalendářní část byla zachována ve staré podobě 
a je tak k dispozici všem zahrádkářům, zahradníkům, zeměděl-
cům, pěstitelům vína, včelařům a dalším zájemcům. Přejeme 
vám hodně úspěchů s Výsevními dny a spoustu radosti při čtení 
článků.
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Výsevní dny vydává každoročně PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců v rámci svých aktivit. Svaz PRO-
BIO úspěšně funguje jako zástupce ekologického zemědělství již 24 let! I Vy máte možnost stát se naším 
členem a čerpat výhody s ním spojené, návod jak to udělat a další užitečné informace najdete níže (a také na 
webových stránkách www.pro-bio.cz):

Proč se stát členem Svazu PRO-BIO a jaké benefity Vám svaz nabízí?
♣♣ V oblasti poradenství 
•♣ Základní poradenství 
•♣ Pomoc s registrací do systému ekologického zemědělství a s přípravou na vstupní kontrolu
•♣ Pomoc s vedením evidence spojené s ekologickým zemědělstvím 
•♣ Příprava na kontrolu a certifikaci kontrolní organizací
•♣ Přítomnost poradce při výkonu kontroly na požádání 
•♣ Aktuální informace týkající se problematiky EZ
•♣ Terénní poradenství EZ všeobecné i specializované 
•♣ Nově také poradenství v oblasti marketingu a propagace

Toto základní poradenství vykonávají správci regionálních center a smluvní poradci svazu výhradně pro 
členy svazu. Správci regionálních center a smluvní poradci jsou pravidelně vzděláváni pro poradenskou 
činnost.

♣♣ V oblasti poskytování aktuálních informací 
•♣ Členský zpravodaj - je distribuován výhradně mezi členskou základnu. Obsahuje nejaktuálnější 

a nejdůležitější informace týkající se EZ, které nemají ostatní ekologičtí zemědělci k dispozici a 
také informace nad rámec těch, které jsou zveřejněny v Bioměsíčníku (vydává vh press Hradec 
Králové, www.bio-mesicnik.cz)

•♣ Kurzy, školení, exkurze v ČR i zahraničí - účast na akcích pro zvyšování kvalifikace 
•♣ Zasílání informačních materiálů a odborných publikací  
•♣ Účast na konferencích, stážích.... 
•♣ Využívání knihovny a informačního centra svazu
•♣ Informace o grantech, dotacích a jiných podpůrných programech (MZe ČR, MŽP, v zahraničí 

atd.). Ve spolupráci s RC svazu zapojení členů do projektů, pomoc s přípravou, pomoc se 
spolufinancováním

♣♣ V oblasti propagace 
•♣ Využívání ochranné známky svazu 
•♣ Podpora prodeje členů - letáky, tašky, samolepky, receptáře, knihy, ročenky 
•♣ Individuální reklama pro členy - výroba etiket, letáků, internetových stránek... 
•♣ Označení členů tabulemi PRO-BIO 
•♣ Prezentace člena v adresáři a na internetu www.pro-bio.cz, www.zijubio.cz  
•♣ Reklama členů v souvislosti s obecnou osvětou (filmy, časopisy, TK...) 
•♣ Společná účast na výstavách, veletrzích, jarmarcích,... 
•♣ Public relations - kontakty na novináře, sdělovací prostředky, pořádání tiskových konferencí, 

vydávání tiskových zpráv

♣♣ V oblasti zastupování zájmů členů 
•♣ Lobbying za dotace, spolupráce při přípravě zákonů, vyhlášek, Akčních plánů pro EZ, zasazení se 

za kvalitní a cenově dostupné služby (např. kontrolu ekologického zemědělství) 
•♣ Zastupování člena při problémových situacích

♣♣ V oblasti marketingu
•♣ Přednostní informace o možnostech odbytu 
•♣ Podpora odbytových programů relevantních pro členy svazu (odbytové organizace, smlouvy o 

spolupráci atd.) 
•♣ Vlastní certifikační systém – nadstandardní směrnice – propojení s odbytem či dotačním systémem

♣♣ V oblasti financování aktivit členů 
•♣ Využívání prostředků Svépomocného fondu svazu (bezúročné půjčky pro členy svazu)
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Strážce
Walter Thun

Téměř všichni kreativní malíři procházejí v životě různými obdobími, v nichž se proměňuje 
nejen styl jejich malby, ale i tematika; něco podobného můžeme pozorovat i v životě Waltera 
Thuna.

Na umělecké škole v Erfurtu se Walter Thun cele věnoval církevnímu malířství. Byl nadšený 
tím, že může své nápady a představy umělecky ztvárnit na velkých nástěnných plochách, což 
se mu tenkrát až do konce 30. let, za jeho „tovaryšských“ let, dařilo právě v oblasti Kolína nad 
Rýnem.

Za válečných zmatků se jako voják dostával do stále nových krajin a rozvinul se v něm velký 
zájem o krajinomalbu.

Poté co se díky svému švagrovi Petru Mayerovi seznámil s anthroposofií, měl možnost zjemnit 
své pozorování natolik, že například skálu či strom neviděl jen jako takové. To, co pozoroval, 
začal vidět a poté i malovat tak, že se jeho prožitek této situace odrážel i v malbě.

V posledním období svého života se Walter Thun velmi intenzivně zabýval evolucí, jak ji 
podává Rudolf Steiner. K diskutování této tematiky nalezl toho nejlepšího partnera ve své ženě 
Marii Thunové. Dopracovala se v této oblasti velmi hlubokých znalostí, a mohla tak přispívat 
k vysloveně plodným rozhovorům.

Tak vznikla celá řada obrazů, jež se zabývaly evolučními představami, pozorováními  
a zkušenostmi. Walterovi Thunovi se podařilo, nakolik mu to umožňovalo jeho získané poznání, 
ztvárnit dvě tematicky podobné, nicméně oddělené skupiny témat. Na jedné straně se intenzivně 
zabýval vývojem člověka, což se také velmi zřetelně odrazilo v jeho tvorbě. Jedním z příkladů je 
obraz „Lávka na druhý břeh“, který jsme publikovali ve Výsevních dnech 2013.

Na letos vybraném obrazu „Strážce“ sice také nalézáme lidské duchovní postavy, zároveň ale 
i to, co Walter Thun prožíval a vnímal při pozorování skaliska.

Vždycky pro něj bylo důležité, aby své obrazy nevtěsnával do konkrétního názvu. Pro 
jednotlivého přihlížejícího považoval za mnohem přínosnější, když mohl poznat a zpracovat své 
vlastní prožitky, vznikající při pozorování obrazu. Z názvu obrazu „Strážce“ bychom tedy mohli 
také vytvořit název „Ochránce“, zcela podle stavu a úrovně fantazie, v níž se jako pozorovatelé 
právě nacházíme.

Tento obraz tak můžeme přiřadit ke druhé tematické skupině, v níž je člověk sice naznačen, 
která však obsahuje také další část vývoje světa.

Zůstává-li pozorovatel v prostoru, v němž si při pozorování fyzicky nachází, zdržuje se 
s ohledem na vývoj Země a člověka v minulosti až do současnosti. Toto dění a prožitek se 
díky bytostem hornin, manifestovaným a ztvárněným ve skále, a díky směru jejich pohledu 
stávají čímsi na způsob ohraničeného prostoru. Díky pozadí, jež se objevuje ve slunečním jasu  
a k němuž se svým pohledem obracejí lidské postavy, je tento prostor převeden do budoucnosti.

To je v porovnání se ztvárněním uvedeným v loňských Výsevních dnech podobný způsob 
nahlížení, vzniklý však za jiného stavu pozorovatele, a tak se ze „Strážce“ stal přinejmenším 
vnitřně „Ochránce“ časového „prostoru“, údobí ve vývoji Země, nacházejícího se za námi.

Reprodukci obrazu ze strany 5 ve velikosti 35 x 50 cm lze získat u Matthiase K. Thuna, kontakt 
viz str. 26.

    www.bio.spalda.cz
ZDRAVÍ AŽ DO TEPLA VAŠEHO DOMOVA  :-)

Prodejny a restaurace zdravé výživy Špalda Pardubice i

 Váš  internetový obchod se zdravou výživou nabízí: 
− BIOPOTRAVINY

− DOPLŇKY STRAVY

− PŘÍRODNÍ KOSMETIKA

− EKODROGERIE

− LITERATURA

VELKÝ VÝBĚR, KVALITNÍ ZBOŽÍ, NÍZKÉ CENY, RYCHLÉ DORUČENÍ

Podívejte se na naše webové stránky www.bio.spalda.cz  a vyzkoušejte si náš nový e-shop, 

Vaše tělo i duše to ocení.

VAŠE ŠPALDA – VAŠE ZDRAVÍ

SŠ zemědělská a přírodovědná 
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EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
       - zaměření : Geoinformační systémy

3letý učební obor:
ZEMĚDĚLEC - farmář

Den otevřených dveří – 24.1.  a 25. 1. 2014 
telefon: 571 654 392
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specializovaná  
prodejna potravin  
(zdravé, bezlepkové a bio 
potraviny, fair trade…) |  
ochutnávky | přednášky

Mariánské nám. (Sloupského) 
Uherské Hradiště
+420 773 544 462 
krajinka@krajinka.cz

Markéta a Lubomír Moudrých  
 

překladatelské služby 

marketa@naturtrans.cz 
de-cs / en-cs 

 
lubomir@naturtrans.cz  
en-cs / cs-en / sk-en 

www.naturtrans.cz 
vaše jazyková kancelář 
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Úvod
Vážení čtenáři, s těmito Výsevními dny podle Marie Thunové® držíte v ruce 52. vydání  

(20. české). Letos jsme se rozhodli pro několik novinek, a to na základě opakovaných přání vás 
čtenářů a uživatelů Výsevních dní.

Především jsme do údajů v tabulkové kalendářní části započítali letní čas v období jeho 
platnosti, tzn. od konce března do konce října. Nemusíte tedy od začátku do konce platnosti 
letního času (SELČ) připočítávat jednu hodinu a můžete se bez dalšího počítání řídit uvedenými 
časovými údaji. Jistě ale není chybou, když podvědomě budete mít v hlavě skutečný kosmický 
čas.

Dále chceme upozornit na to, že naše údaje v kalendářní části se neopírají o astrologické, 
nýbrž o astronomické výpočty a také o výsledky našeho konstelačního výzkumu. Astronomická 
data vycházejí ze skutečné velikosti souhvězdí a pohybu oběžnic, jak je můžeme pozorovat na 
obloze, přinejmenším tedy na noční obloze. U astrologických dat se jedná o znamení zvěrokruhu, 
která jsou všechna stejně velká (30°), která však už nemají příliš mnoho společného se 
skutečným děním viditelných hvězd na obloze. Jelikož se astronomické a astrologické rozdělení 
zvěrokruhu zčásti překrývá (grafické znázornění najdete na straně 27 těchto Výsevních dní), 
jsou někteří čtenáři na pochybách, co je správné, vezmou-li pro „kontrolu“ jiný lunární kalendář  
a zjistí pak tyto rozdíly.

Za další jsme poprvé získali několik zpráv od tuzemských i zahraničních uživatelů Výsevních 
dní a rádi vám je v tomto vydání představíme. Můžete tak spoluprožívat, že kosmické rytmy, o 
jejichž působení na růst rostlin neustále referujeme, se neřídí jen naším stanovištěm v Dexbachu, 
ale uplatňují se po celém světě. Zprávy ovšem s výjimkou Egypta pocházejí v tomto roce jen 
z evropského kontinentu. Doufáme však, že do Výsevních dní podle Marie Thunové® na rok 2015 
získáme také příspěvky ze zámoří.

V tomto vydání tak máme referáty z oblasti lékařství, zahradnictví, zemědělství a výsledky 
výzkumu z vinohradnictví. Autorům na tomto místě srdečně děkujeme za podporu.

I když se textová část oproti minulým letům zčásti změnila, naleznete kalendárium v obvyklé, 
nezměněné podobě.

Přejeme vám hodně úspěchů s letošními Výsevními dny podle Marie Thunové® a potěšení při 
čtení zajímavých referátů.

Dexbach, červen 2013     Za vydavatele Matthias K. Thun

Zkušenosti českých zahrádkářů a pěstitelů
Výsevní dny objednávám už spoustu let (nevím přesně, ale bude to alespoň sedm, možná 

devět let). Jelikož jim na základě doporučení známých důvěřuji, řídím se prostě instrukcemi  
v nich obsaženými, jak jen je to možné. Mívala jsem zahradu na chalupě, kam jsme jezdili jen 
na víkendy, takže nebylo vždy možné zcela ideálně dodržovat doporučení ohledně setí a sázení. 
Vždy jsem se ale snažila respektovat minimálně období výsevu, a to i pro řez stromů.

Nyní už pátým rokem bydlím v domě se zahradou, takže je pro mě dodržování vlivů jednotlivých 
planet mnohem snazší. Ačkoli … mám malé dítě, takže se nepřizpůsobuji jen počasí a Výsevním 
dnům, ale i své malé dceři. Když to nejde, tak to prostě musí počkat.

Jednou jsem ale zcela záměrně udělala drobný pokus. Pěstovala jsem na zahradě kvetoucí 
rostliny vhodné na sušení a chodila jsem je řezat celý týden. Věšela jsem je na šňůru v malých 
skupinkách postupně, aby bylo možné dohledat, kterou kytku jsem pověsila první den a kterou 

Spolek PRO BIO poradenství 
Pražská 66, 678 01 Blansko 

 

sdružuje přední odborníky zabývající se ekologickým zemědělstvím a nabízí služby v oblasti: 

- Poradenství na farmách (členové spolku jsou akreditovanými poradci MZe a působí 
v rámci celé ČR) 

- Příprava přechodu z konvenční výroby na ekologickou, příprava na vstupní i řádnou 
kontrolu včetně aktualizace evidencí 

- Problematika ekonomiky, marketingu, zefektivnění hospodaření 
- Výroba a zpracování a prodej bioproduktů 
- Žádosti o dotace národní i z fondů EU, orientace v předpisech a nařízeních 
- cross-compliance 
- Protierozní ochrana a ochrana krajiny, agroturistika 

 
Pořádání specializovaných kurzů, seminářů a exkurzí na dané téma. 

Aktuální nabídka e-learningových vzdělávacích kurzů 

 

 

 

 

 

e-ECOFARMING - pro získání odborné 
kvalifikace v oboru ekologický zemědělec  

 
Vysoká úroveň kurzu je zajištěna těmito 

faktory: 
 kurz je veden zkušeným lektorem, který 

se zároveň ekologickému zemědělství 
v praxi věnuje 

 učební materiály vytvořili čeští odborníci-
praktici v ekologickém zemědělství 

 je kladen důraz na získání a uplatnění  
praktických znalosti a dovedností 

 individuální přístup každému studentovi 

 Jídlo z blízka - vzdělávání kuchařů a zemědělců 
pro vytvoření regionální gastronomie. Cílovým 
skupinám umožní vzájemnou efektivní spolupráci 
ve vytváření nabídky „jídla z blízka“ – regionální 
gastronomie, postavené na čerstvých a 
autentických místních surovinách, tradičních 
recepturách a řemeslných dovednostech všech 
zúčastněných.  

Farmáři se naučí: 

• navázat spolupráci s gastronomickými provozy, 
zajistit si odbyt 

Kuchaři se naučí: 

• oslovit farmáře, navázat spolupráci, přidat vyšší 
hodnotu svým službám 

Kontaktujte nás pro více informací: 

e-mail:  epos@eposcr.eu 
telefon:  774 710 391, 776 222 171 

www.eposcr.eu 
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třeba pátý. Kytky nařezané v květové dny byly jednoznačně nejlepší a vydržely nejdéle. Nějaký 
rozdíl jsem čekala, ale tak markantní ne. Špatné nebyly ani ty, které jsem nařezala v plodové 
dny, ale ty z kořenových se při sušení scvrkly a zhnědly jim okraje a do suchých vazeb jsem je 
vůbec nepoužila. – To byl tedy můj malý experiment, který prokázal, že to opravdu funguje tak, 
jak píšete.

Silvie Siblíková
***

Zahradu máme v geografickém středu Čech. Vše na zahradě provádím dle Výsevních dní  
a vše je pak dobré. V plodových dnech jsou i koláče a pečivo lepší. Dodržuji dny na výsevy, 
sklizeň ovoce a uskladňování (volím vždy plodové dny na přesun jablek a zeleniny do sklepa). 
Zcela jistě 14 let se podle nich řídím. Jeden rok jsem vynechala v domnění, že výsevy odhadnu, 
ale nevedly se kedlubny, ředkvičky, prostě nic.

M. K., Vysočina
***

Bydlím na venkově a podle Výsevních dní pracuji už od roku 2004, kdy jsem podle Speciálu 
založila zeleninovou zahradu na téměř měsíční planině (asi 20 let neudržovaný veliký jahodový 
záhon), do které nešel ani zarýt rýč. Pak několik let za sebou přicházely „pohromy“ v podobě 
dřepčíků, slimáků, housenek bělásků, kdy několikaměsíční práce byla během pár dnů zničena. 
Vydržela jsem…

Řekla bych, že posledních několik let vše roste téměř samo, zvlášť kořenová zelenina má skvělé 
výsledky. Výsevní dny ale používám ještě k jiným účelům – k zubaři a kadeřnici se objednávám 
výhradně v plodových dnech, zavařování ovoce či zpracovávání zeleniny do mrazáku, pečení 
vánočního cukroví také v plodových dnech. Ne, že by ty ostatní dny byly špatné, ale chuť a kvalita 
jsou neporovnatelně lepší.

Jsem ráda, že jsem před lety začala, i když to nebylo jednoduché. Vyplatilo se to mnohonásobně.
Helena Hájková

***
Moje zkušenosti s Výsevními dny jsou opravdu velmi dobré. Radami Výsevních dní se řídím 

třetím rokem a výsledky jsou vynikající. Rady uplatňuji zejména při pěstování zeleniny na zahrádce. 
Nejdříve jsem byl k celé věci dosti skeptický, ale výsledky předčily mé očekávání. Pokaždé, když  
k nám přijdou přátelé, tak se jdou nejdříve podívat na zahrádku a obdivují naši úrodu a stav rostlin. 
Někteří projevili zájem o Výsevní dny. Mám dobré zkušenosti i s regulací slimáků a much. Letos 
jsem se zaměřil i na oblast ovocných stromů. Doufám, že i zde budou výsledky dobré.

Jan Kantor, Bohumín

***
O zkušenosti bych se podělila ráda, ale podle Výsevních dní jsem loni pěstovala na zahrádce 

poprvé, takže si nejsem jistá, zda je to dostatečné. Byla jsem však spokojená a objednala jsem si 
je i letos. Na zahradě (obdělávané prvním rokem) jsem pěstovala většinu běžných plodin (rajčata, 
papriky, saláty, brambory, okurky, kořenovou a košťálovou zeleninu) přesně podle Výsevních 
dní. Navzdory nepříliš ideálním podmínkám (520 m. n. m., spíše kamenitá půda, nechráněné 
stanoviště) naprostá většina rostlin nejenže dobře prosperovala, ale měla i nad očekávání dobrou 
úrodu. Zahrada je hnojená pouze kompostem, nepoužíváme žádné postřiky vyjma kopřivového 
a cibulového výluhu. 

Dle Výsevních dní jsem ještě v létě přesazovala i několik trvalek v plném květu. Všechny 
přesazení přežily bez jakékoli újmy (žádný z květů na nich neuvadl a už po dvou dnech nebylo 
vůbec poznat, že se rostlina přesazovala) a až do podzimu krásně kvetly. 

Kateřina Svozilová
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***
Ráda vám napíšu pár slov o svých zkušenostech s výsevním kalendářem. Pracuji s ním už 

více let, bohužel jen nárazově a nesystematicky, protože zatím nemám potřebný volný čas. Seju 
podle něj, řízkuji, sklízím úrodu, řežu vánoční stromek na zahradě, dokonce v poslední době 
i vybírám dovolenou (a zatím úspěšně). Rozhodující pro mě byla první práce s kalendářem. 
Chystali jsme nové bydlení a já novou okrasnou zahradu. Řízkovala jsem jako divá veškeré 
rostlinstvo, měla jsem v tom zkušenosti už od mládí, kdy jsem řízkovala růže. Věděla jsem, že 
většinou 50 % řízků odepíšu, neuchytí se. První práce podle vašeho kalendáře pro mě znamenala 
šok, dokonce jsem si známým netroufla říci skutečné číslo, aby to nevypadalo nepravdivě. 100 % 
všech řízků!! Dodnes úspěšně každoročně řízkuji černý rybíz, rozdávám po rodině a známých, 
protože téměř všechno se chytí. Proto se už bez kalendáře neobejdu, držím se ho zuby nehty ve 
všech zahradních pracích a dělá mi radost.

Ludmila Slavíková

***
Našla jsem doma Výsevní dny již z roku 2003. V posledních letech se podle nich řídím 

již pravidelně. Nevím, zda je to zvyk, ale bez Výsevních dní již nic nesadím ani nesklízím. 
Nepoužívám ovšem rady ohledně hnojení, pouze co se rostlin týká.

1)  Semena do skleníku vysévám na přísadu zásadně v listové dny (zelí, kapusta). Když mi to 
nevyjde, tak plodové dny. Vždy mám krásnou, silnou přísadu. Při přesazování na záhon se 
pro lepší ujmutí přísad řídím dobou, kdy je sestupný Měsíc. Takto se přísada rychle ujme 
a mívám velmi dobrou úrodu.

2)  Rajčata zase dávám k naklíčení v plodové dny, přesazení do kelímků zase v plod. dny, ven 
na záhon zase plod. dny, sestupný Měsíc, pokud to počasí dovolí. Nechci se vychloubat, 
ale mívám díky tomu nádherná rajčata, dlouho do zámrazu. Samozřejmě, že to ovlivní  
i zálivka, vyštipování atd.

3)  Největší účinek ale pozoruji při sklizni ovoce a zeleniny! Pokud sklízíme jablka dle 
Výsevních dní (plodové dny a vzestupný Měsíc), jsou šťavnatá a nehnijí tolik (máme 
ovšem dobrý sklep).

4)  Taky při sklizni krmné řepy dle Výsevních dní (kořenové nebo plodové dny, ale hlavně 
sestupný Měsíc a hlavně po dešti) řepa dlouho vydrží (možná že je to zase tím dobrým 
vlhkým sklepem, dříve nám ovšem řepa daleko více hnila).

5)  Také mrkev, petržel, cibule: sadba v kořenové dny, sklizeň opět v koř. dny. Zelenina mi 
nehnije, cibule pověšená ve svazku vydrží dlouho a taky na jaře tolik nevyrůstá. 

6)  Okurky zase sadím v plodové dny: vždy dobrá úroda.
7)  Brambory sázíme zásadně v kořenové dny a taky sklízíme v kořenové dny, pokud to počasí 

dovolí. Jsou do pozdního jara jako čerstvě sklizené.
8)  Pro salát využívám listové dny, květiny sadím v květové dny – osvědčeno, pěkné hlávky  

a květiny pěkně kvetou.
Na závěr bych řekla: vysévat a sklízet dle Výsevních dní a řídit se správnými dny: plod-kořen-

list-květ.
Vlasta Dohnalová

***
U nás používáme Výsevní dny i několikrát denně. Ani ne tak kvůli časování práce ve vinohradu 

či sadu (na to stačí je otevřít jen párkrát týdně), ale hlavně kvůli plánování degustací a otevírání 
našich vín. Přírodní, nechemická, neuspěchaná biodynamická vína jsou stále v kontaktu se svým 

J I Ž N Í   M O R A V A

EKOFARMA 

 AGROTURISTIKA

  UBYTOVÁNÍ

Pěstování a přímý prodej ovoce v BIO kvalitě s certifikátem 
meruňky, hrušky, jablka, švestky, ořechy

Relaxace v krásném prostředí ovocného sadu

 
 
 
  

 
J  I  Ž  N  Í    M  O  R  A  V A 

 
 

                    EKOFARMA               
                                                         AGROTURISTIKA 
                                                                                                                         UBYTOVÁNÍ 
 
 
                   -----------------------------------            -------------------------------------- 
 
              
                             foto 1                                                     foto 2 
 
                 ------------------------------------          ---------------------------------------- 
 

Pěstování a přímý prodej ovoce v BIO kvalitě s certifikátem – 
meruňky, hrušky, jablka, švestky, ořechy 

 
 

                 -------------------------------------          --------------------------------------- 
 
 
 
                                  foto 3                                              foto 4 
 
                -------------------------------------           -------------------------------------- 
 
 

Relaxace v krásném prostředí ovocného sadu 
 

               Ubytování: 
                     
bungalov – 4 (+1) osoby - 2 ložnice, kuchyňský kout, koupelna s WC, studená voda 
                            (venku solární sprcha) 
karavan – 2 osoby – jednoduché ubytování – chemické WC, venkovní sprcha se  
                            solárním ohřevem                                             

                 Malá ukázka staré zemědělské techniky, 
 
                   Možnosti  - nákup zemědělských produktů, přímý prodej ovoce  
                                   - návštěva vinných sklepů 
                                   - různé aktivity v okolí –  cykloturistika, jízda na koni, koupání , a.j. 
                                   - poznávání přírodních a historických památek (př.Lednicko-valtický areál (UNESCO) 
                            -návštěva termálních lázní Laa (Rakousko-1,5km) nebo nového aqvaparku  
                                       v Pasohlávkách 
 
 

„Na Statku“ 

Ing. Jan Kočí 
671 65 Břežany  41 
 
tel. 515 277 264 
mobil: 736 251 355 
j.koci2@seznam.cz 

UBytOVáNÍ:
• bungalov – 4 (+1) osoby - 2 ložnice, 

kuchyňský kout, koupelna s WC, 
studená voda, (venku solární sprcha)

• karavan – 2 osoby – jednoduché 
ubytování – chemické WC, venkovní 
sprcha se solárním ohřevem 

MOŽNOstI 
• nákup zemědělských produktů, přímý 

prodej ovoce 
• návštěva vinných sklepů
• různé aktivity v okolí – cykloturistika, 

jízda na koni, koupání, a.j.
• poznávání přírodních a historických 

památek (př.Lednicko-valtický areál 
(UNESCO)

• návštěva termálních lázní Laa 
(Rakousko-1,5km) nebo nového 
aquaparku v Pasohlávkách

Malá ukázka staré zemědělské techniky
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okolím, a proto je zásadně v kořenové dny neotvíráme. Preferujeme dny květové, nebo plodové. 
A v tom jsou Výsevní dny nepřekonatelnou pomůckou.

Jiří Šebela, vinař

***
Výsevní dny objednáváme každoročně a manželka podle nich pracovala. Její počínání jsem 

bral na lehkou váhu a smál se. V následujícím roce jsem rouboval podnož jabloně a byl jsem 
ženou upozorněn, že není vhodný den, že mám ještě několik dní počkat. Z nedostatku času  
v dalších dnech jsem ji neposlechl. Roub se ujal a já jsem byl přesvědčen, že neměla pravdu. 
Do podzimu roub vyrostl k mé spokojenosti asi 30 cm. Roub jsem odvázal a on k mému zděšení 
upadl na zem – prostě nesrostl s podnoží. V dalším roce jsem rouboval znovu, ale dle Výsevních 
dní, roub se opět ujal a tak jsem jej odvázal již asi po 2 týdnech. K mému překvapení byl roub 
již dokonale spojen a krásně rostl. Tato skutečnost mě vybídla, abych Výsevní dny aplikoval při 
ošetřování včelstev (včelařím již řadu let). Hned jsem se začal kalendářem řídit a nestačil jsem 
se divit, jak včelstva sílila a výnos medu tomu odpovídal. Proto již řadu let, ať dělám cokoliv na 
zahradě, ve včelách, cokoli i s akvarijními rostlinami, vždy se řídím Výsevními dny. O našich 
zkušenostech hovoříme s našimi přáteli a Výsevní dny vřele doporučujeme.

Radim Pešek, Klimkovice

Mnohokrát děkujeme za obsažné texty. Bohužel není ve Výsevních dnes dostatek místa, aby 
mohly být uveřejněny všechny příspěvky od českých přátel. – M. K. Thun

Výsevní dny Marie a Matthiase K. Thunových vycházejí česky ve svazu PRO-BIO již od roku 
1995; předtím českou verzi připravovali manželé Štefkovi ze Zlína. V letech 1994 a 2001 Maria 
Thunová se synem Matthiasem také na pozvání biodynamické sekce svazu PRO-BIO navštívili 
Českou republiku a přednášeli zde v Šumperku, Praze a Brně.

Zkušenosti českých pěstitelů posbírala Andrea Vizinová, uspořádal Radomil Hradil.

Dílo Marie Thunové a Isis-lékařství
Maria Thunová svým životním dílem podstatně přispěla nejen k vytvoření základů 

biodynamického zemědělství, ale také k rozvoji anthroposofického lékařství. Blíže o tom 
v následujícím textu.

Anthroposofické lékařství vzniklo asi před sto lety ze spolupráce Rudolfa Steinera s lékařkou 
Itou Wegmanovou. Díky svému zasvěcení měl Rudolf Steiner možnost nadsmyslového vnímání 
a byl schopen navázat na mysterijní vědění dávných dob a dále ho svým vlastním duchovním 
bádáním rozvíjet.

Ita Wegmanová byla po mnoho let jeho blízkou spolupracovnicí v lékařské oblasti a v roce 1921 
založila v Arlesheimu vlastní kliniku, která se nacházela nedaleko Dornachu, kde Steiner bydlel. 
Tady Wegmanová používala nové anthroposofické léky a často byla svědkem jejich ohromujících 
účinků. Vše probíhalo ve spolupráci s Rudolfem Steinerem, dokud v roce 1925 nezemřel. Kde 
to bylo nutné, léky a pohled na nemoc se měnily. Tímto způsobem došlo v posledních letech 
Steinerova života, na základě jeho dřívějších duchovně-vědeckých bádání, ke konkrétnímu 
rozpracování lékařství založeného na duchovním vnímání.

I dnes, po asi sto letech, má duchovní obsah v podobě základních výpovědí svou platnost. 
Zároveň se však ukazuje, že je třeba hledat vztah k dnešní době s jejími změněnými životními 
podmínkami. I když je potěšitelné, že stále dochází k velkolepým léčebným úspěchům, lze 

Při vývoji byla dodržována přísná 
kritéria certifikace NATRUE

Neobsahuje silikony, konzervační látky a 
umělé parfemace, které vlasy nadměrně 
zatěžují  

Weleda vyvinula jedinečnou přírodní vlasovou 
péči, která zajistí Vašim vlasům výživu a zdraví. 
Weleda vybrala pro svou novou vlasovou péči 
obilniny, jejichž struktura je podobná struktuře 
vlasů. 

Vlasy a obilniny mají mnoho společných rysů, 
například způsob jakým rostou, povrch a 
strukturu.  A stejně jako obilniny potřebují ke 
svému růstu úrodnou půdu, krásné vlasy mohou 
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Látky obsažené v obilninách vlasy i pokožku 
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OVES: pro suché a poškozené vlasy
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doplňují. Vyživují pokožku hlavy, uhlazují 
povrch vlasů a snižují lámavost vlasů i 
rozštěpené konečky. 
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Vyživující šampón s prosem jemně čistí 
a udržuje přirozený lesk a pružnost 
vlasů - skvělý pro celou rodinu.

PŠENICE: proti lupům
Pšeničný šampón proti lupům 
podporuje zdravou pokožku hlavy, 
pečuje o vlasy a omezuje tvorbu lupů. 
Zdravá pokožka hlavy / pro růst vlasů: 
Rozmarýnové vlasové tonikum snižuje 
padání vlasů, podporuje růst vlasů i 
zdravou pokožku hlavy.

Vlasová péče Weleda

Cesta ke zdravým vlasům 
pochází z přírody

Vlasová péče Weleda
na míru Vašim potřebám

Přípravky jsou nositeli mezinárodního certifikátu NATRUE. K dostání v lékárnách, v síti Klubových 
prodejen WELEDA a u dalších prodejců.

Weleda v souladu s člověkem i přírodou

www.weleda.cz
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přesto pozorovat, že mnohé nemoci dnes už jen slaběji, pokud vůbec, reagují na tenkrát tak 
účinné léky. Proto se také anthroposofické lékařství asi před deseti lety začalo samo označovat 
za komplementární. Latinské slovo complementum značí doplněk: léčba školskou medicínou je 
doplněna anthroposofickými léky. Taková je současná situace, která se však neshoduje s tím, oč 
Steiner s Wegmanovou usilovali. Vůči školské medicíně, která vychází z čistě materialistického 
obrazu člověka, chtěli založit skutečnou alternativu, spirituální lékařství, vycházející z hmotného 
i duchovního obrazu člověka.

Od dob Steinerova života se nemoci změnily, když se posunuly od zánětlivých k nemocem 
chronicky degenerativním, s výrazným nárůstem zhoubných onemocnění. Onemocnění 
imunitního systému přibylo také teprve v posledních desetiletích: od potravních alergií přes 
alergická kožní onemocnění až k autoimunitním nemocem, kdy jsou orgány nebo klouby ničeny 
vlastním imunitním systémem. Tady nejsou ve hře žádné bakterie nebo viry, nýbrž tělo samo 
sebe zevnitř ničí. Kromě toho se objevily úplně nové nemoci jako borelióza nebo AIDS. Také 
konstituce lidí se výrazně změnila.

Z toho všeho je zřejmé, že duchovní obsah musí být uveden do relace se změněnými životními 
podmínkami dnešní doby, chceme-li opět usilovat o dosažení původního cíle. Dnes žijí lidé, kteří 
mají svůj vlastní přístup k bytostem a obsahům duchovního světa. Je zřejmé, že je třeba dál 
bádat a pracovat na dalším vývoji léků. K tomu patří také integrace kosmických sil, jak ji Maria 
Thunová uskutečnila především v oblasti zemědělství.

Na tomto základě vznikl impuls Isis, jehož nositelem je Isis – spolek pro současné lékařství 
v Hamburku, založený v roce 2008. Třebaže se impuls Isis obrací především k terapeutickým 
tématům, na tato témata se neomezuje, ale může být užitečný i pro jiné životní oblasti. Je pojat 
tak, aby v nejširším smyslu přispěl k řešení současné existenciální otázky, jak obnovit základní 
životní podmínky lidí na Zemi a rovněž v sociální oblasti. K tomu se na konci článku ještě jednou 
vrátím.

Název Isis možná zprvu překvapí, protože upomíná na dávnou egyptskou bohyni. Isis jako 
duchovní bytost má však kromě toho význam i pro naši současnost a budoucnost. Ve všech 
starých kulturách a náboženstvích existují vznešené bohyně, reprezentující to, co je živé. Jsou 
symbolem zrodu, růstu a plodnosti na Zemi. V křesťanství byla původně takovou postavou Marie, 
než se jí vzdálila konvenční církevní tradicí.

Ve známém Goethově citátu „Za věčným ženstvím jsme neseni výš“ se poukazuje na původní 
sílu ženství; je mu dokonce přiznávána důležitá duchovní síla. Prazákladní ženský princip se 
projevuje v přírodě včetně její látkové části. Látky Země jsou ve svém jádru právě tak dobré  
a božské jako to nehmotné, čistě duchovní. Z ducha také látky vznikly.

Na rozdíl od toho panuje v naší kultuře přesvědčení, že idea, neviditelný duch je nadřazený 
hmotě. Hmota je vůči duchu považována za méněcennou, protože mu brání v jeho rozvoji. Takové 
pojetí vede v krajním případě k askezi, k odmítnutí světa a k celibátu.

Goethe to zjevně vidí jinak a také impuls Isis se zakládá na pojetí, že obojí, duch i hmota, jsou 
v zásadě rovnocenné a vzájemně se potřebují. Z toho také vyplývá, že v pozemské oblasti působí 
kosmické zákony a že všechno, co na Zemi děláme, je ve spojení s nebeskými silami. Na základě 
tohoto motivu navázala Maria Thunová péči o Zemi a její stvoření na hvězdné konstelace.

Také výroba léků Isis vychází z toho, že léčivý účinek nějaké látky je posilován kosmickými 
silami, jsou-li tyto síly začleněny do procesu výroby léku. Pro výrobu léků je ovšem důležitá ještě 
celá řada dalších zvláštních konstelací, jdoucích nad rámec konstelací uváděných ve Výsevních 
dnech.

V květu se zvláště zřetelně projevují světelné síly rostliny, a květ proto koresponduje 
s květovými dny. V těchto dnech se Měsíc nachází v souhvězdí se světelnou kvalitou. Díky jeho 
zprostředkování září světelné síly z kosmu na Zemi a zesilují pozemské světelné síly. Podobné 
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 Merkur Venuše Mars Jupiter Saturn Uran Neptun Pluto
 i  i  j f  h  a  l  j

 16.j 9.j 3.k   3.i

Prosincové shrnutí
Dva listové trigony 4. a 6. 12. by mohly přinést srážky. 
Slunce se jinak nachází ve vlhkém Štíru, 20. 12. však 
naštěstí přechází do teplomilného Střelce.
Merkur, nejprve rovněž ve Štíru, se 16. 12. vydá do 
Střelce, stejně jako Venuše 9. 12. Mars ve Střelci se 
3. 12. přesune do chladného Kozoroha. Jupiter je 
v tomto měsíci přinašečem tepla, zdržuje se ve Lvu. 
O světelné působení se stará Saturn ve Vahách, již 
3. 12. však přechází do vodnatého Štíra.
Pluto ve Střelci pracuje pro tepelnou frakci. Od 
20. 12. bude pomáhat Slunci, Merkur od 16. 12.  
a Venuše od 9. 12. 
Mohli bychom se dočkat ještě pár hezkých zimních 
dní! 

Období výsadby: od 7. 12., 12 hod., do 21. 12.,  
18 hod.
Tato doba je opět vhodná k řezu stromů a keřů.  
U plodových rostlin dáváme přednost květovým  
a plodovým dnům.

Období výsadby na jižní polokouli: od 1. 12.,  
0 hod., do 7. 12., 8 hod., a od 21. 12., 22 hod., do 31. 
12., 24 hod.

Spálení (zpopelnění) kožek škůdců s červenou 
krví: 6. 12., 5 až 6 hod. Tato doba je velmi krátká. 
Oheň na dřevě rozdělat tak, aby v 5 hodin byl jen 
žhavý popel (nepoužívat dřevěné uhlí ani uhlí ke 
grilování), potom na vzduchu vyschlé srstnaté nebo 
pernaté kožky položit na žhavý popel ke zpopelnění.  
V 6 hodin musí být proces zpopelňování ukončen!!! 

Přejeme našim čtenářům požehnaný 
adventní a vánoční čas a hodně zdraví  

do nového roku 2015.
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účinky vyvolávají například speciální planetární konstelace. V takových dnech se elementární 
bytosti světla cítí zvlášť dobře a harmonicky pracují na látkovém a éterném vzniku květu.

Květ utržený v takový den obsahuje silné a léčivé světelné síly a dokáže je vnášet do člověka. 
To je velmi důležité, protože právě dnes vede nedostatek světelných sil k celé řadě onemocnění, 
například k potížím s páteří, kůží nebo vnitřními orgány.

Okamžik, kdy je kámen, rostlina nebo zvířecí produkt vyměšování vyjmut z přirozené 
souvislosti, je jako otevřené okno k nebeským silám. Situace hvězd se v tu chvíli otiskuje jako 
kosmická pečeť. Při narození člověka je to od pradávna známo jako jeho horoskop.1

Dalším důležitým krokem při 
zpracování po sklizni je potencování, 
které musí rovněž probíhat za 
správné konstelace. Člověk cvičený 
v potencování může vliv příslušné 
denní konstelace cítit; je to hezký 
moment, když sám prožívá to, co si 
přečetl ve Výsevních dnech. Během 
potencování lze také vnímat, jak od 
jedné potence ke druhé dochází ke 
slaďování konstelace a léku.

Vraťme se však ještě ke květu. 
Momentálně právě vyvíjíme nový 
lék, který se skládá z okvětních 
plátků bílé růže a vodního skla 
(křemičitá sloučenina). Potencuje 
se střídavě za postavení Měsíce ve třech světelných souhvězdích, ve Vodnáři, Blížencích  
a Vahách; každý den se vytvoří jedna potence. Každé světelné souhvězdí má trochu jinou kvalitu 
a tyto tři různé odstíny světelného éteru jsou rovnoměrně vpracovávány do léku, protože se 
přesně dodržuje pořadí světelných souhvězdí. Chemická výroba vodního skla a sklízení bílé růže 
probíhá rovněž podle tohoto základního principu.

Je zřejmé, že rozdílnost tří světelných souhvězdí se v případě léků využívá ještě o něco 
diferencovaněji než v případě zemědělství. V zásadě si však lze docela dobře představit, že  
i v zemědělství jsou tyto jemné odlišnosti patrné.

U hotové receptury z bílé růže a vodního skla, která je k dispozici v různých potencích, 
meditativní pozorování ukazuje, že vnáší světelné síly do celé nervové soustavy. Mozek je jí 
osvěžen a paměť a schopnost soustředění se obnovují. Také vegetativní nervová soustava se 
regeneruje, člověk zvyšuje svou energii a dokáže lépe odolávat stresu a nervozitě. Světelné síly 
také způsobují, že všechno škodlivé může být lépe identifikováno a tím i vyloučeno.

V našem výzkumu jsme často překvapeni, jak silně se kosmické kvality otiskují do receptur 
a jak pozitivní to má v praxi účinky. Při použití léku, ať už lékaři nebo léčiteli, anebo člověkem 
samotným, se ukazuje, že na duševní i tělesné problémy působí hlouběji a zásadněji, než je to 
možné bez této kosmické složky. V rámci kurzů spolku Isis jsou k tomu poskytovány poznatky  
a školí se meditativní vnímání.

Obdobně jako u květu mohu zapracovat i ostatní kvality důležité pro terapii. Chci-li docílit 
účinku na lymfu a tělesné tekutiny, potencuji v momentě, kdy Měsíc zprostředkuje vodní kvalitu, 

1 Je třeba mít na paměti, že horoskop se vztahuje ke znamením zvěrokruhu, která nesouhlasí se souhvězdími. 
Znamení byla ustanovena v prvních staletích před Kristem a byla tenkrát ještě do značné míry totožná se 
souhvězdími. Dnes platí souhvězdí ve výsevním kalendáři. Rozdíl mezi souhvězdím a znamením vzniká mj. 
precesí (šikmým postavením) zemské osy. (Pozn. vyd.)

Bílá růže. Foto: Engelbrecht
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Prosinec 2014
x před 
souhv.

  Datum   konstelace  živel impuls x nebo planet rostlinám  tendence

F

F    

Zvěrokruhové symboly se vztahují k viditelným astronomickým souhvězdím, nikoli k astrologickým 
znamením (viz str. 27).

 1. po  a    A  - i   voda list do 22  Z

   2.  út  a    E10  sJ  voda list od 4 do 6 a od 14  ⇉  V

   3.  st  b  6    vo/te list do 5, od 6 plod  ⇉  Z

   4.  čt  b      L  teplo plod do 13, od 14 list

   5.  pá  c  1    te/ze list do 2, 3–18 kořen, od 19 list  ↯  Z D

   6.  so  c         14 L  země list do 7, od 8 kořen

 7.  ne  d  18      10   ze/sv kořen do 17, od 18 květ    zač. obd. výsadby 12 ⇉

   8.  po  d       světlo květ

   9.  út  d       světlo květ do 24

 10.  st  e  1    sv/vo list od 1  ⇉

 11.  čt  f  18    vo/te list do 17, od 18 plod

 12.  pá  f       teplo plod do 15 --------  Z D

 13.  so  f      Ag0 teplo plod od 4

 14.  ne  g  17    te/ze plod do 16, od 17 kořen  ⇉

 15.  po  g       země kořen  Z D

 16.  út  g   D15   země kořen do 11 a od 19  ⇉

 17. st g       země kořen

 18.  čt  h  10    ze/sv kořen do 9, od 10 květ

 19.  pá  i   19    sv/vo květ do 18, od 19 list  ⇉

 20.  so  i    A  - j  voda list

 21.  ne  i        20   voda list do 24 konec obd. výsadby 18 ⇉

 22.  po  j 1      3   vo/te plod od 1

 23. út j      teplo plod  ⇉

 24.  st  k  2 Štědrý den  te/ze plod do 1, od 2 do 6 kořen ------- Pg18

 25.  čt  k   Vánoce  země kořen od 7 do 23

 26.  pá  l  0    světlo květ od 0  ⇉  Z

 27.  so a  18    sv/vo květ do 17, od 18 list  ⇉

 28.  ne  a       voda list  ⇉

 29.  po  a    E11  sJ  voda list do 2 a od 14  ⇉  V

 30.  út  b  12    vo/te list do 11, od 12 plod  ⇉

 31.  st  b       teplo plod
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tedy v listový den. Teplo, které je potřebné k léčbě srdečních obtíží nebo revmatických procesů, 
získáme pomocí plodových dnů. Vztah k zemi, který potřebuji pro zdravou pevnost a jasnost, 
získáme recepturami z kořenových dnů. V průběhu dnes již desetiletého výzkumu bylo vytvořeno 
množství léků, které jsou k dostání v lékárnách.

Na tomto místě bych chtěla ještě jednou s velkým uznáním ocenit životní dílo Marie Thunové. 
Daleko nad rámec zemědělství a zahradnictví otevřela dveře životu. Svou intuitivní schopností 
vyzkoumala spojení Země s léčivými, obnovujícími silami kosmu a přivedla ho k praktickému 
použití.

Že při tom hraje klíčovou roli Měsíc, není nijak překvapivé. Z čistě vnějšího pohledu je po 
Slunci největším viditelným nebeským tělesem, s největšími účinky na Zemi, jak můžeme vidět 
na přílivu a odlivu nebo na ženském menstruačním rytmu.

Již v dávných dobách existovala vzdělávací místa zasvěcená měsíčním mysteriím. Rudolf 
Steiner hovoří o tom, že v Efesu v Malé Asii se nacházelo takové předkřesťanské mysterium, 
v němž byla uctívána Artemis jako bohyně Měsíce. Kněží a kněžky se v duchu mohli vydat na 
Měsíc a odsud se svými anděly a bohy studovat vesmír. Tato měsíční mysteria byla důležitým 
základem tehdejší kultury, podle jejich pokynů se stavěly budovy, určoval termín sklizně a slavily 
svátky. V nich byl také král instruován o vedení svého národa, byli zde léčeni nemocní a nakonec 
byla důležitá i pro vznik anthroposofie.

Kromě měsíčních existují i sluneční mysteria, v nichž je zdrojem zasvěcení Slunce. Jsou 
spojena s Kristem, který sám dříve přebýval na Slunci. Jelikož je Kristus ústřední postavou vývoje 
Země, jsou i tato mysteria velmi důležitá. Steiner své dílo a svou cestu k duchovnímu poznání 
staví do této souvislosti. Úsilí o čistého ducha, o spirituální pravdy, existující bez hmoty v ryze 
duchovním světě, je oblastí, pro niž pracoval.

Sluneční cestu můžeme považovat za cestu orientovanou spíše mužsky, zatímco měsíční 
cesta je cestou ženskou. I Kristus potřeboval matku, aby se mohl tělesně narodit. Tady velmi 
jednoduše vidíme, že sluneční mysteria nestojí v opozici k měsíčním mysteriím. Tyto dvě cesty 
nejsou vzájemnou alternativou, nýbrž navzájem se potřebují, tak jako den potřebuje noc. Mají 
však, jak již bylo uvedeno, různé oblasti, v nichž působí. Moudrost, která přebývá ve hmotě, 
v pozemském životě, se otevírá ženskou cestou.

Křesťanská cesta jako cesta sluneční nemůže prospívat bez doplnění o cestu měsíční. Měsíční 
moudrost připravuje sluneční moudrosti cestu a oplodňuje její působení na Zemi. Z polarity 
těchto dvou cest vyvěrá pramen tvořivých možností a svobody. Působení Ity Wegmanové 
patří k měsíčním mysteriím. Také 
impuls spolku Isis se začleňuje do 
této souvislosti. Životní dílo Marie 
Thunové je podstatným příspěvkem 
k tomu, aby moudrost spojená  
s mysterii Měsíce se stala moderním 
způsobem přístupnou.

Dr. med. Astrid Engelbrecht, 
www.isis-verein.de

Porcelánové třecí misky s rozetřenými preparáty.  
Foto: Engelbrecht

Výsevní dny 2014 53

Poznámky
 1  .......................................................

 2  .......................................................

 3  .......................................................

 4  .......................................................

 5  .......................................................

 6  .......................................................

 7  .......................................................

 8  .......................................................

 9  .......................................................

 10  .......................................................

 11  .......................................................

 12  .......................................................

 13  .......................................................

 14  .......................................................

 15  .......................................................

 16  .......................................................

 17  .......................................................

 18  .......................................................

 19  .......................................................

 20  .......................................................

 21  .......................................................

 22  .......................................................

 23  .......................................................

 24  .......................................................

 25  .......................................................

 26  .......................................................

 27  .......................................................

 28  .......................................................

 29  .......................................................

 30  .......................................................

 Merkur Venuše Mars Jupiter Saturn Uran Neptun Pluto
 g  h  j f  h  a  l  j

 15.h  14.i
 26.i

Listopadové shrnutí
Ochladí se. Slunce se 1. 11. ještě nachází v Panně 
a 2. 11. přechází do světlých Vah, 20. 11. pak do 
vlhkého Štíra. Můžeme pak očekávat srážky: jestli 
jako déšť, nebo sníh, záleží na tom, bude-li mrznout 
nebo ne.
Také Merkur začíná v chladné Panně, 15. 11. se 
posouvá do světlých Vah a 20. 11. zamíří rovněž 
do vlhkého Štíra. Venuše přechází 14. 11. také ze 
světlých Vah do vodnatého Štíra.
Mars ve Střelci bude přinášet teplo, stejně jako 
Jupiter ve Lvu.
Saturn ve Vahách a Neptun ve Vodnáři budou 
podporovat světelné působení.
Uran v Rybách podporuje srážky, které mohou mít 
podobu sněhu nebo deště. Pluto ve Střelci podporuje 
tepelnou frakci Marsu ve Střelci a Jupiteru ve Lvu.
Shrnutí: Co do počasí by to mohl být krásný listopad.
Květové dny v období výsadby jsou velmi vhodné 
k výsadbě všech cibulových květin. Cibuloviny 
se nám pak odvděčí dobrým růstem a výraznými 
barvami květů. Zbývající květové dny bychom měli 
považovat jen za náhradní termíny, neboť cibule 
v nich vysázené nepokvetou tak intenzivně.
Pokud se tak nestalo již v říjnu, měli bychom nyní 
shromáždit všechen organický odpad a založit 
kompost. Ošetření biodynamickými preparáty 
napomůže rychlému prorůstání houbovým myceliem 
a dobré přeměně. Také použití kravinového preparátu 
podpoří přeměnu. V období výsadby nyní můžeme 
také vysazovat ovocné a lesní stromky, přitom 
provedeme postřik roháčkem.
Řez větví pro adventní a vánoční ozdoby: 
od 24. 11., 16 hod., do 26. 11., 18 hod., a od 29. 11.,  
3 hod., do 30. 11., 11 hod.
Řez vánočních stromků pro delší transport: 
v květových dnech a od 1. 11., 12 hod., do 2. 11.,  
14 hod., od 10. 11., 9 hod., do 12. 11., 15 hod., a od 24. 
11., 16 hod., do 26. 11., 18 hod.
Období výsadby: od 10. 11., 3 hod., do 24. 11., 8 hod.
Období výsadby na jižní polokouli: od 1. 11., 0 hod., do 
9. 11., 22 hod., a od 24. 11., 12 hod., do 30. 11., 24 hod.
Mouchy ve stáji: 5. 11., 20–23 hod., 6. 11., 0–24 hod., 
7. 11., 0–15 hod. 
Pro biodynamiky, zhotovení rostlinných 
preparátů: 6. 11., 0 až 24 hod., a 7. 11., 0 až 15 hod., 
dát do země břízu (řebříček).
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Vztah Marie Thunové k přírodní léčbě a k anthroposofickému 
lékařství

V diskusi, které Maria Thunová většinou dávala prostor po svých přednáškách, se často 
projevoval údiv posluchačů nad různorodostí témat, kterým se ve svém výkladu věnovala. Její 
zájem o různé léčebné metody sahá až do jejího dětství.

Vyrůstala na malém rolnickém statku, v němž se do práce museli zapojit všichni rodinní 
příslušníci. Jediný den, kdy se nepracovalo, byla neděle. Ráno se zaopatřila zvířata: krávy, 
prasata a drůbež. Potom se šlo samozřejmě do kostela. Po obědě, pokud to počasí dovolilo, se 
vyrazilo na vydatnou procházku. Spíš to ale byla obchůzka polí, aby se vidělo, jak se plodiny na 
polích vyvíjejí. Na procházce je doprovázela také kmotra mé matky, která se velmi dobře vyznala 
ve všech bylinách rostoucích podél cest a na poli. Ráda dětem bylinky ukazovala a vysvětlovala 
jim jejich účinek na zvířata i lidi.

Velmi záhy tak v Marii procitl zájem o léčivé rostliny. Později, když jí bylo asi 14 let, své 
znalosti předávala v různých zájmových ženských kroužcích, sbírajících léčivky pro nemocnice. 
V nemocnicích je pak používali na různé čaje.

Když se moje matka po roce 1945 usadila i s rodinou v Marburku, podařilo se jí získat tři 
menší zahrádky. Tady začal nejen její výzkum kosmického působení na růst rostlin, ale pilně se 
věnovala rovněž pěstování bylin. V té době ale také učinila řadu pozorování tvorby rosy.

Její matka jí už jako dítěti ukázala, že se podle tvorby rosy dá poznat, jaké bude ten den 
počasí. Vědělo se například, že když je velká rosa, bude den slunečný a suchý. Pokud však ráno 
nebyla rosa vůbec, dalo se počítat s deštěm.

Při svém intenzivním pozorování, k němuž ji vedl její konstelační výzkum, se zaměřila na 
tvorbu rosy v souvislosti s postavením Měsíce ve zvěrokruhu. Zjistila nejen to, že kapičky rosy 
se například co do velikosti značně liší, ale i to, že se zrcadlení 
okolních rostlin v kapkách rosy různí ve svém zbarvení a ostrosti. 
Byly také dny, kdy Maria Thunová pozorovala, že rose se „nechce“ 
zrcadlit a je skoro stříbřitě šedá.

Asi v polovině 60. let byla Maria Thunová pozvána k přednášce 
do Eckwäldenu. Mluvila zde o konstelačních pokusech  
a pozorováních, týkajících se tvorby rosy. Mezi posluchači byl  
i dr. Rudolf Hauschka, zakladatel farmaceutického podniku Wala. 
Hauschka byl nadšen. Vždyť velkou část svého bádání věnoval 
dosažení trvanlivosti rostlinných šťáv, na jedné straně pomocí 
rytmického pohybu a na druhé straně používáním rosy. Po 
přednášce zůstala Maria Thunová na přání Rudolfa Hauschky 
ještě několik dní v Eckwäldenu, aby se společně blíže dobrali 
souvislosti mezi kosmickými konstelacemi a tvorbou rosy. Vznikla 
tak živá spolupráce, která se pro obě strany ukázala jako nanejvýš 
užitečná.

Maria Thunová vytvořila v marburském pracovním kruhu pro biodynamické zahradnictví 
dvě pracovní skupiny. V jedné se probírala zahradnická a zemědělská témata, ve druhé se její 
členové zabývali anthroposofií. V té době již začala s pokusy s plevelem. Rudolf Steiner ve svém 
Zemědělském kurzu upozornil, že plevel sice lze zpopelněním, spálením semen regulovat, nikoli 
však vyhubit. Jelikož v té době plevel v zemědělství a zahradnictví vedl často k živým debatám, 
založila Maria Thunová rozsáhlé pokusy. Ukázalo se však, že při spalování zůstává jen nepatrné 
množství popela, a tak sáhla po Hahnemannově metodě potencování. Při pokusech se tedy jako 

Kapka rosy.
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Listopad 2014
x před 
souhv.

  Datum   konstelace  živel impuls x nebo planet rostlinám  tendence

F

F

Zvěrokruhové symboly se vztahují k viditelným astronomickým souhvězdím, nikoli k astrologickým 
znamením (viz str. 27).

 1. so l  12 A  - g   ze/sv kořen do 11, od 12 květ

 2.  ne  l    A  - h     světlo kořen do 14 -------------

   3.  po a  6    Pg2 sv/vo ------------ list od 14  ⇉  ↯

   4.  út  a      sJ  voda list do 15 a od 23

   5.  st  b  22 E5   vo/te list do 1 a od 9 do 21, od 22 plod

   6.  čt  b         23  teplo plod  D

   7.  pá c  16    te/ze plod do 15, od 16 kořen

   8.  so  c       země kořen  ⇉  ↯  V D

 9.  ne c       země kořen

 10. po d  9     1   ze/sv kořen do 8, od 9 květ    začátek obd. výsadby 3

 11.  út  d       světlo květ  ⇉  ↯  D

 12.  st  e  16    sv/vo květ do 15, od 16 list

 13.  čt  e       voda list

 14.  pá f  10    vo/te list do 9, od 10 do 18 plod, od 19 květ  ⇉  V

 15.  so  f      Ag3 teplo květ do 6, od 7 plod  ⇉  D

 16. ne f       teplo plod  ⇉

 17.  po g  8    te/ze plod do 7, od 8 kořen  ⇉  ↯

 18. út g       země kořen

 19.  st g   D 10  země kořen do 6 a od 15  ⇉  V

 20.  čt  g    A  - i   země kořen do 24

 21.  pá  h  1    ze/sv květ od 1 do 6 --------  ⇉  ↯  Z V

 22.  so  i  10     14  nE  sv/vo ----------------------------

 23.  ne  i       voda list od 3

 24.  po j 16     10   vo/te list do 15, od 16 plod     konec obd. výsadby 8

 25.  út  j      teplo plod

 26.  st  k  19    te/ze plod do 18, od 19 list  ⇉  ↯  V

 27.  čt  k       L  země list do 4, od 5 do 14 kořen -------

 28.  pá  l  18 Pg1  oE  ze/sv -----------------------------  ⇉  V

 29.  so l       světlo květ od 3

 30.  ne  a  12    sv/vo květ do 11, od 12 list
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základní látka nepoužíval čistý popel, nýbrž z tohoto popela zhotovené decimální potence až 
k D36. Výsledky ukazovaly u každé použité potence rozdíly ve vzhledu rostlin a tvorbě semen.

Mezi návštěvníky pracovního kruhu byl i dr. Dietrich Boie, který měl lékařskou praxi v Marburku. 
Byl touto prací nadšen. Dietrich Boie pracoval na vývoji nového léku na rakovinu. Poprosil tehdy 
Marii Thunovou, aby se zapojila do vývojového týmu, protože její zkušenosti z pokusů s různými 
potencemi považoval za velmi důležité. K tomuto týmu patřil v jeho počátcích i Theodor Schwenk, 
vědec zabývající se výzkumem vody a proudění a autor knihy Citlivý chaos, který získal mnoho 
zkušeností s výzkumem vody a pracoval na vývoji zařízení na úpravu vody. Z této spolupráce 
s Dietrichem Boiem, který později založil farmaceutickou firmu Helixor, vzklíčil zájem Marie 
Thunové o výzkum jmelí, což mělo nakonec význam až do posledních let jejího života.

Jakmile byl přípravek Helixor hotov a odzkoušen, byl to první protirakovinný lék na bázi jmelí, 
který byl v Německu oficiálně uznán a povolen k léčebným účelům.

Ukazuje se tedy, že zájem vzbuzený planetami se po celý život Marie Thunové stupňoval, a to 
až ke zpracování jmelí. Tento vývoj byl ovšem možný jen díky úspěšným konstelačním pokusům, 
protože bez jejich výsledků by jen stěží byla možná úspěšná výroba léčiv na anthroposofickém 
pozadí a s pomocí duchovního světa.

Matthias K. Thun

Maria Thunová v rozhovoru s dr. Hartmutem 
Rammem, při návštěvě ukázkové jmelové zahrady 

ústavu Hiscia v Arlesheimu/CH. Tady byl na bázi jmelí 
vyvinut lék Iscador.

Obrázek nahoře: starší jmelí.
Obrázek dole: mladé jmelí na jedli.
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Říjnové shrnutí
Nyní už skutečně přichází podzim. Slunce se po celý 
měsíc zdržuje v chladné Panně. Také Merkur, stejně 
jako Venuše, pobývá ve studené paní, Venuše pak 
31. 10. přechází do světlých Vah. Mars, nejprve ve 
vlhkém Štíru, putuje 24. 10. do hřejivého Střelce.
Jupiter v Raku se 18. 10. posouvá do slunného Lva.
Od 18. 10. by se tedy mohlo opět oteplit.
Saturn ve Vahách a Neptun ve Vodnáři společně 
přispívají k světelnému působení. Uran v Rybách 
podporuje dešťové působení Marsu ve Štíru.
Pluto ve Střelci podporuje tepelné působení Jupiteru 
ve Lvu a Marsu ve Střelci.

Pro sklizeň ovoce na uskladnění jsou vhodné 
následující dny: od 1. 10., 5 hod., do 3. 10., 7 hod., 
od 9. 10., 14 hod., do 11. 10., 6 hod., od 19. 10.,  
13 hod., do 20. 10., 8 hod., a od 28. 10., 8 hod., do 
30. 10., 12 hod., jakož i všechny plodové a květové 
dny mimo období výsadby.
Sklizeň semen kořenových rostlin: v kořenových 
dnech od 21. 10
Sklizeň semen květových rostlin: v květových 
dnech od 24. 10.
Sklizeň semen listových rostlin: v listových dnech 
od 26. 10.
Všechny sklizené plochy bychom měli pohnojit 
kompostem, postříkat kravincovým preparátem  
a zorat na zimní brázdu.

Období výsadby: od 13. 10., 18 hod., do 27. 10., 24 hod.

Období výsadby na jižní polokouli: od 1. 10.,  
1 hod., do 13. 10., 14 hod., a od 28. 10., 4 hod., do 
31. 10., 24 hod.

Regulace slimáků: od 8. 10., 23 hod., do 9. 10.,  
13 hod., a od 16. 10., 8 hod., do 18. 10., 2 hod.
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Referát o francouzském vinohradnictví
S velkou vděčností na ni vzpomínáme, na tu, která nás v každodenním životě na naší vinici na 

Loiře nejprve probudila a pak doprovázela.
V 80. letech byla doba, kdy paní Thunová v doprovodu syna Matthiase pravidelně přijížděla do 

Francie, aby pomohla zdejším selkám a sedlákům a obohatila jejich znalosti.
V roce 1986 jsme měli to štěstí, že jsme mohli Marii Thunovou poprvé přivítat na našem 

vinohradu; od té doby přijížděla každý rok, aby si se sedláky a vinaři žijícími na západě Francie 
vyměňovala zkušenosti a se svou srdečnou, andělskou trpělivostí a soustředěnou pozorností 
zodpovídala nekonečné dotazy zemědělců.

Maria a Matthias Thunovi k nám jezdili rádi. V naší francouzsko-německé domácnosti nebyly 
žádné jazykové bariéry. Vařili jsme po litrech kávu, kterou tak ráda popíjela o přestávkách 
seminářů. Náš malý, vinicí obklopený cisterciácký klášter ze 12. století získal opět svou původní 
funkci vzdělávacího centra.

Byla to překrásná léta a po každé návštěvě jsme posilněni mohli následujících dvanáct měsíců 
pokračovat.

Kolik jsme se toho od ní naučili, co pak bylo třeba používat v každodenním životě! O vaječných 
skořápkách, díky nimž nemůže působit radioaktivní záření a jak jsou drahocenné, že se mají dát 
do hrnce s vodou na kamnech a tuto obohacenou vodu používat na čaj, kávu a polévky. Jedna 
z četných rad, které jsme si poznamenali!

Před 40 lety založila Maria Thunová „sněm selek“, bylo to ve Švýcarsku. Chtěla tím dát selkám 
možnost setkávat se, vyměňovat si zkušenosti a vzdělávat se. Zdálo se jí, že selky přicházejí 
zkrátka; tentokrát ať zůstane doma sedlák a postará se o děti a domácnost! Epocha žen nazrála, 
vysvětlila nám.

Tento sněm se záhy stal mezinárodní záležitostí a dodnes se každoročně v listopadu koná, 
vždy na různých místech a v různých zemích, a je hojně navštěvován.

Jaký to velkolepý životní úkol! Stěží lze najít slova, jimiž by se dalo popsat její nasazení.
Balzám na naše duše, naše pole i vinohrady!

Coraly Joly
Vignoble de la Coulée de Serant
F-49170 Savennières

Na vinici rodiny Jolyových. Foto: Virgine Joly
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Říjen 2014
x před 
souhv.

  Datum   konstelace  živel impuls x nebo planet rostlinám  tendence

F

F

Zvěrokruhové symboly se vztahují k viditelným astronomickým souhvězdím, nikoli k astrologickým 
znamením (viz str. 27).

 1. st j 5  A  - g   vo/te list do 4, od 5 plod

   2. čt  j      teplo plod 

 3.  pá  k   8    te/ze plod do 7, od 8 kořen  ⇉  ↯

   4.  so  k       země kořen  ⇉  Z

  5.  ne  l  6   L  ze/sv kořen do 2, od 3 do 24 list

   6.  po  a  23   Pg12 sv/vo ------------------------

   7.  út  a       voda list od 0  ⇉  V

   8.  st  a         13  E20 voda list do 9 a od 23 L      J   sJ  ⇉  Z

   9. čt  b  14    vo/te list do 13, od 14 plod

 10.  pá  b       teplo plod

 11.  so  c  7    te/ze plod do 6, od 7 kořen  V D

 12.  ne  c        země kořen  ⇉

 13.  po  c        16   země kořen do 24 začátek obd. výsadby 18 ⇉  Z

 14.  út  d  1    ze/sv květ od 1

 15.  st  d       světlo květ

 16.  čt  e  8    sv/vo květ do 7, od 8 list

 17.  pá  e       voda list do 24  Z D

 18.  so  f    3   Ag9 vo/te květ od 1 do 12, od 13 plod

 19.  ne  f       teplo plod  ⇉  Z

 20.  po  f       teplo plod do 8 ---------------

 21.  út  g  1   oD  te/ze ----------- od 20 kořen

 22.  st  g      oJ  země kořen do 20 -------  V D

 23.  čt  g    D3 AJ     23 země kořen od 6 do 20 nJ  V D

 24.  pá  h  18    ze/sv kořen od 3 do 17, od 18 květ  ⇉  D

 25.  so  h      rJ  světlo květ do 14 a od 22  ⇉  D

 26.  ne  i   2    sv/vo květ do 1, od 2 list

 27.  po  i       voda list konec obd. výsadby 24

 28.  út  j 9     2   vo/te list do 8, od 9 plod  ⇉

 29.  st  j      teplo plod

 30.  čt  k  13    te/ze plod do 12, od 13 kořen

 31.  pá k      země kořen  ⇉  Z

F
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O spolupráci s francouzskými přáteli
Francie pro nás byla vždycky zvláštní zemí, protože zájem o konstelační pokusy a jejich 

výsledky se zde začal probouzet již velmi záhy. Zásluhu na tom mají dvě osobnosti, které poté, 
co se seznámily s naší prací, ji nechaly z alsaských Vogéz plynout do francouzského jazykového 
prostoru. Byli to Jeanette Zimmermannová a Harald Kabisch.

Harald Kabisch byl poradcem biodynamického zemědělství v Bavorsku a ve Vogézách. Zde 
spolupracoval s Jeanette Zimmermannovou, která byla v té době činná především ve francouzské 
Weledě a starala se také o zahrádkáře a zahradníky, pracující biologickou nebo biodynamickou 
metodou.

Harald Kabisch byl naším rodinným přítelem, a tak k nám pravidelně zajížděl, aby sledoval 
konstelační pokusy Marie Thunové. Jejich výsledky na něj udělaly takový dojem, že moji matku 
Marii Thunovou přemluvil, aby své zkušenosti publikovala v jeho Zahradním oběžníku, aby tak 
zahrádkáři, zahradníci a zemědělci mohli podle nich pracovat.

Výsledky, kterých pak praktici dosahovali, dodaly mé matce odvahu, aby své zkušenosti ve 
zcela jednoduché podobě publikovala a dala je k dispozici lidem v praxi. K tomu došlo již před 
více než 52 lety.

Krátce na to byly z iniciativy Jeanette Zimmermannové a matky Georgese Pauluse Výsevní 
dny přeloženy do francouzštiny.

Úspěch u praktiků byl tak velký, že se přednášková činnost Marie Thunové rozšířila z Vogéz 
do celé Francie, podporována zvláště Michelem Leclairem, Claudem Monzièsem a Xavierem 
Florinem.

Zpočátku se moje matka při přednáškách soustředila jen na zahradnictví a zemědělství. Čím 
dále se přednášková činnost rozšiřovala do vnitrozemí a také do jižní Francie, přibývalo mezi 
posluchači vinařů, kteří časem přinášeli do debat se stále větší intenzitou své speciální otázky. 
Abychom vyhověli potřebám této profesní skupiny, začala doba vinařských seminářů.

Zvlášť aktivní byli Nicolas Joly a jeho žena Coraly a Francois Bouchet. Opakovaně 
organizovali semináře s mou matkou, díky nimž se výsledky konstelačního výzkumu ve spojení 
s biodynamickým způsobem hospodaření ve francouzském vinařství neuvěřitelně rozšířily. 
Výsledky byly tak fantastické, že Nicolas Joly a Francois Bouchet se vrhli na poradenství. 
Poradenská činnost Nicolase Jolyho se záhy rozšířila daleko za hranice Francie. Všechny své 
zkušenosti mezitím již také publikoval knižně (např. Víno s duší. Biologicko-dynamické vinařství), 
které jsou k mání v různých jazycích.

Tato iniciativa přispěla nejen k ozdravení produkce vína, ale vedla také k tomu, že víno získalo 
nové a zároveň i staré, kdysi známé chuťové nuance, díky čemuž se tato metoda pěstování vinné 
révy značně rozšířila.

Někteří němečtí biodynamičtí zemědělci nechápali, proč se Maria Thunová tak aktivně věnuje 
poradenství vinařů. Ona vždycky zastávala názor: Jestliže lze z biodynamického sladovnického 
ječmene uvařit lepší pivo, pak je přece také možné „vykouzlit“ z hroznů vypěstovaných stejným 
způsobem lepší víno. Úspěch vinařů jí dal zapravdu.

Matthias K. Thun

Kdy chutná víno nejlépe?
Biodynamický kalendář pro milovníky vína, publikovaný v angličtině v nakladatelství Floris 

Books (florisbooks.co.uk); malá ukázka:
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 Merkur Venuše Mars Jupiter Saturn Uran Neptun Pluto
 g  f  h  e  h  a  l  j

  24.g  10.i

Zářijové shrnutí
Tepelný trigon 3. 9. by měsíci září mohl nadělit 
krásné počasí. Slunce dosud stojí v hřejivém Lvu, 
16. 9. však přechází do chladné Panny.
Merkur se po celé září zdržuje v chladné Panně. Také 
Venuše, zpočátku v hřejivém Lvu, se 24. 9. posouvá 
do chladné Panny: to by mohlo přinést chlad a mlhu.
Mars, nejprve ve Vahách, putuje 10. 9. do vlhkého 
Štíra. Jupiter v Raku ho bude podporovat a oba 
společně by se ve druhé polovině měsíce mohly 
postarat o srážky. Saturn ve Vahách a Neptun ve 
Vodnáři budou přinášet světelné působení.
Uran v Rybách může přinést déšť. Pluto ve Střelci 
zesiluje tepelné působení lvích konstelací.

Období výsadby: od 1. 9., 0 hod., do 3. 9., 14 hod., 
a od 16. 9., 10 hod., do 30. 9., 20 hod.
Období výsadby na jižní polokouli: od 3. 9.,  
18 hod., do 16. 9., 6 hod.

Pro sklizeň ovoce doporučujeme dny, kdy se Měsíc 
pohybuje před Beranem nebo Střelcem. Velmi 
příznivý termín je od 3. 9., 11 hod., do 5. 9., 23 hod., 
od 12. 9., 3 hod., do 13. 9., 20 hod., 14. 9., 9 až  
19 hod., a od 20. 9., 20 hod., do 23. 9., 17 hod. 
Jinak: ostatní plodové dny.
Sklizeň kořenových plodin prováděná v kořenových 
dnech je bezkonkurenční, jak zřetelně ukázaly pokusy 
s uskladněním cibule, mrkve, červené řepy a brambor.
Ve vyšších polohách je pro výsevy ozimých 
obilovin vhodný termín od 3. 9., 11 hod., do 5. 9., 
23 hod., a od 12. 9., 3 hod., do 13. 9., 20 hod., jakož 
i ostatní plodové dny.
Žito můžeme ve výjimečných případech vysévat také 
v kořenových dnech. Všechny kultivační práce by však 
měly být každopádně prováděny v plodových dnech.
Hubení mravenců v budovách: od 3. 9., 21 hod., 
do 5. 9., 23 hod., a od 20. 9., 19 hod., do 23. 9.,  
17 hod., zpopelnit.
Regulace slimáků: od 19. 9., 1 hod., do 20. 9.,  
18 hod., 27. 9., 18 až 24 hod., a od 28. 9., 21 hod., 
do 30. 9., 24 hod.
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Má den, kdy si chcete vypít láhev vína, vliv na jeho chuť? Naše velké řetězce jsou již několik 
let toho názoru, že ano. Jak Tesco, tak Marks & Spencer pořádají ochutnávky pro milovníky 
vín jen ve dnech, kdy jsou podle tohoto kalendáře vína nejlepší. A mezi těmito dny prodávají 
supermarkety třetinu vína, které se ve Spojeném království vypije. Patrně tu na něco narazily – na 
něco, u čeho je načase, abychom na to přišli i my ostatní.

… nejlepší doba je v květových a plodových dnech …
Nezáleží na tom, jestli celé téhle teorii věříte nebo ne. Vždyť vědci si koneckonců také kdysi 

mysleli, že Slunce obíhá kolem Země. Na čem záleží, je zkusit si sám ochutnat ten rozdíl.

Zkušenosti s použitím Výsevních dní v Egyptě
V biodynamickém zemědělství v Egyptě jsme vytvořili následující systém: Při výsevu dbáme 

na dny uvedené ve Výsevních dnech.
Aplikujeme preparát roháček (buď přímo po výsevu se závlahou, nebo jakmile pole po závlaze 

opět umožní, abychom na ně vstoupili, respektive vjeli).
Provedeme za sebou postřik křemenáčkem při postavení Měsíce v různých znameních 

zvěrokruhu příslušného trigonu, poprvé jakmile rostlina vytvoří 2. nebo 3. list.
K tomu jsme provedli také srovnávací pokusy a jasně jsme viděli vliv správně zvolených dnů. 

Uvádíme zde popis několika pokusů a jejich výsledky:

Brambory s křemenáčkem v kořenových dnech a bez křemenáčku
Brambory byly všechny vysazeny a ošetřeny křemenáčkem ve stejný den. Jakmile byl  

2. pár listů plně vyvinutý, byla polovina pole ve třech po sobě následujících kořenových obdobích 
ošetřena křemenáčkem (11. 11., 22. 11., 29. 11. 2003). 22. 11. jsme navíc provedli plečkování. Při 
sklizni přinesla polovina s aplikací křemenáčku výrazně vyšší výnos, kromě toho byly konzistence 
a chuť zřetelně rozdílné. Při následném skladování v chlazené bramborárně při 4 °C byl velký 
rozdíl:

Brambory

s křemenáčkem bez křem. suš. s křemenáčkem suš. bez křemenáčku

horní dva sloupce jsou 
přepočítány na kg/m2

sklizeň 19. 2.

shnilých brambor  
ve skladu 23. 3.

shnilých brambor  
ve skladu 29. 4.

 0 5 10 15 20

Výpočet byl proveden v procentech (%) suš. = sušina
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x před 
souhv.

  Datum   konstelace  živel impuls x nebo planet rostlinám  tendence

Září 2014

F

F

Zvěrokruhové symboly se vztahují k viditelným astronomickým souhvězdím, nikoli k astrologickým 
znamením (viz str. 27).

 1.  po  i  16   A  - f  oE  sv/vo ------------------------ období výsadby ⇉  ↯

 2. út i      voda list od 5  ⇉  ↯  V

   3.  st  j  22     16  L  vo/te list do 10, od 11 plod    konec obd. výsadby 14

 4. čt  j      teplo plod  D

   5. pá j      teplo plod do 23  ⇉  V

   6. so k  0    země kořen od 0  ⇉  Z

 7.  ne  l   21    ze/sv kořen do 18 --------  ⇉  V

   8.  po l     Pg6 světlo ------------- květ od 18  ⇉  ↯

   9.  út a  13       4   sv/vo květ do 12, od 13 list

 10. st a     nvt voda list do 24  ⇉  Z

 11.  čt  a   E10  sJ  voda ----------- list od 13  ⇉  D

 12.  pá b  3    vo/te list do 2, od 3 plod  ⇉

 13.  so c  21   ovs  te/ze plod do 20, od 21 kořen  ⇉  ↯

 14.  ne  c      L  země kořen do 8, 9–19 plod, od 20 kořen  ⇉  ↯

 15.  po  c         země kořen  ⇉

 16.  út  d  17 A  - g   8 ze/sv kořen do 16, od 17 květ   začátek obd. výsadby 10 

 17.  st  d       světlo květ  ⇉  Z

 18.  čt  d       světlo květ do 24  ⇉  ↯

 19.  pá e  1    sv/vo list od 1

 20.  so  f  19   Ag17 vo/te list do 8, 9–19 květ, od 20 plod

 21.  ne f       teplo plod  ⇉  V

 22.  po  f       teplo plod  ⇉  Z

 23.  út  g  18    te/ze plod do 17, od 18 kořen  ⇉  D

 24.  st  g         9   země kořen

 25.  čt  g    D20  L  země kořen do 15 ----------

 26.  pá  g       země kořen od 0  D V 

 27.  so  h   11    ze/sv kořen do 10, od 11 květ  D

 28.  ne  i   21   rJ  sv/vo květ do 4 a od 9 do 20, od 21 list  ⇉  Z

 29.  po  i       voda list

 30.  út  i         22  voda list konec obd. výsadby 20 ⇉

F
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Jetel alexandrijský s křemenáčkem v listových dnech, v kořenových dnech a bez 
křemenáčku

Jetel byl vyset jednotně v jeden listový den a pole bylo postříkáno roháčkem. Jedna část pak 
nebyla dále ošetřována, druhá část byla 3x ošetřena křemenáčkem v listových dnech a třetí část 
3x v kořenových dnech.

Pěstování anýzu
Pěstovali jsme anýz s různým ošetřováním a zjistili jsme rozdíly ve sklizeném množství:

  1. varianta 2. varianta 3. varianta
 výsev plodový den plodový den květový den
 roháček --- plodový den květový den
 křemenáček --- 3x v plod. dny 3x v květ. dny
 sklizeň plodový den plodový den květový den
 výnos 450 kg 564 kg 480 kg

Dr. Ibrahimu Abouleishovi a jeho spolupracovníkům srdečně děkujeme za tuto zprávu  
o pokusné práci na farmě Sekem.

Naše zážitky a zkušenosti z prvních návštěv v Sekemu
Na sklonku léta 1997 měla Maria Thunová v Mnichově přednášku o svém konstelačním 

výzkumu. Ve svém výkladu hovořila také o obrazcích, které pozorovala v jemném písku na 
západním pobřeží ostrova Sylt. Za odlivu se tam v písku tvořily nádherné formy, jejichž charakter 

Jetel alexandrijský

bez křemenáčku křemenáček v list. dnech křemenáček v koř. dnech

ČV ČV NČR ČV kořenů SV kořenů SV NČR suš. kořenů

Vyhodnoceno vždy 50 rostlin, váha v gramech (g)

ČV = čerstvá váha       NČR = nadzemní části rostlin        SV = suchá váha      suš. = sušina

60

45

30

15

0
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 Merkur Venuše Mars Jupiter Saturn Uran Neptun Pluto
 e  d  g  e  h  a  l  j

 10.f  10.e  12.h
 29.g  27.f

Srpnové shrnutí
Srpen začíná 1. světelným trigonem. Slunce je 
nejprve v Raku, 11. 8. se však naštěstí posouvá do 
Lva – to by mohlo následovat nádherné letní počasí.
Merkur zahajuje tento měsíc v Raku, 10. 8. jde do 
Lva, 29. 8. ale přechází do Panny, což by nám mohlo 
nadělit první studené noci.
Mars, nejprve v Panně, se 12. 8. posouvá do 
světelných Vah. Spolu se Saturnem, který je také 
ve Vahách, a Neptunem ve Vodnáři zachovává 
věrnost světelnému působení. Jupiter v Raku a Uran 
v Rybách odpovídají za srážky. To ještě podpoří tři 
vodnaté trigony.
Pluto ve Střelci, podporovaný tepelnou konstelací 
Lva – to bychom ještě mohli mít krásné letní dny.

Období výsadby: od 1. 8., 0 hod., do 7. 8., 5 hod.,  
a od 28. 8., 3 hod., do 31. 8., 24 hod.
Období výsadby na jižní polokouli: od 7. 8., 9 hod., 
do 19. 8., 23 hod.

Semena plodových rostlin a obilovin, určená 
jako osivo, bychom měli sklízet v plodových dnech. 
Příznivý termín: 21. 8., 11 až 24 hod.
Po sklizni ihned vysít meziplodiny jako lupinu, 
svazenku, hořčici nebo lničku.
Sklizeň semen listových rostlin: od 8. 8., 13 hod., 
do 9. 8., 5 hod., 25. 8., 4 až 14 hod.
Sklizeň semen květových rostlin: 1. 8., 6 až  
12 hod., a v květových dnech od 11. 8.
Mouchy ve stáji: nachytat na mucholapky a 19. 8.,  
4 až 8 hod., spálit ve stáji.
Mravenci v domě: od 24. 8., 13 hod., do 27. 8.,  
11 hod., zpopelnit

Pro biodynamiky, zhotovení rostlinných pre-
parátů: 19. 8., 4 až 8 hod., nařezat modřín 
(heřmánek), naplnit a dát do země.
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se změnil vždy po přechodu Měsíce před jiné souhvězdí. Tato pozorování jsme si mohli potvrdit 
na jaře i na podzim, když jsme pobývali na ostrově.

Na konci přednášky mou matku oslovili manželé Brandovi. Její výklad je tak nadchl, že se jim 
podařilo přemluvit ji, aby o svých zkušenostech promluvila na farmě Sekem v egyptské poušti.

Někdejší poradce pro biodynamické zemědělství ve Středomoří (a tím i pro Sekem) Georg 
Merckens se sice také několikrát pokusil dostat Marii Thunovou do Sekemu, pokaždé to však 
ztroskotalo na více či méně otevřeném odmítnutí kvůli obavám z příliš horkého klimatu.

Claus-Michael Brand byl zubní lékař a byl důvěrně obeznámen s historií vzniku farmy Sekem, 
protože ve zdejším zdravotním středisku sám zřídil zubní oddělení. Zdejší Medical Center vzniklo 
z iniciativy dr. Hanse Wernera a lékařské péče se zde dostává mimo jiné i obyvatelům sousedních 
vesnic. Let do Káhiry se měl uskutečnit 17. 11. 1997, v den teroristického útoku v Luxoru. Na letišti 
v Mnichově nás hned také u přepážky egyptských aerolinií „přivítali“ novináři z rádia a televize, 
kteří nám za každou cenu chtěli náš úmysl rozmluvit, což se jim ovšem nepodařilo.

Když jsme pak ve skrovně obsazeném letadle přistáli v Káhiře, obavy mé matky z horka se 
potvrdily. Třebaže už byl listopad, navíc noc, udeřila nás, jakmile jsme opustili klimatizované 
letadlo, vlna vedra, která nám vzala dech.

Po velmi rychlém celním odbavení a asi pětačtyřicetiminutové jízdě taxíkem jižním směrem 
pouštní oblastí jsme dorazili na farmu Sekem. Byli jsme uvítáni skvělým nočním pohoštěním, 
načež jsme se pokusili strávit zbytek noci v tenkrát ještě neklimatizovaném domu pro hosty.

Jelikož moje matka byla ranní ptáče, zakončili jsme asi v 5.30 noc a vydali se na seznamovací 
obchůzku po části farmy. To, s čím jsme se tu setkali, nemělo oproti našim představám naprosto nic 
společného s farmou někde v egyptské poušti. Byla to životem zářící oáza, což nás úplně uchvátilo.

Po nadmíru srdečném přivítání, kterého se nám dostalo od Ibrahima Abouleishe a jeho 
spolupracovníků, začal okolo 7. hodiny běžný „sekemský pracovní den“. K našemu překvapení 
jsme zde potkali syna Georga Meckense Klause, který tu převzal práci svého otce.

První den byl vyplněn obšírnou prohlídkou podniku a odpočinkem kvůli aklimatizaci na zdejší 
teploty.

Pro Marii Thunovou však bylo velkou otázkou, vzbuzující v ní jistou skepsi: Jak mají kosmické 
síly uplatnit svoji účinnost na této písčité půdě? 
Vzhledem ke zkušenostem ze svých pokusů 
si uvědomovala, že teprve je-li v půdě alespoň 
1,4 % humusu přístupného pro rostliny, může 
se v ní uplatňovat vesmír.

Tyto zkušenosti učinila již začátkem 50. let 
na svých pokusných zahradách v Marburku. 
Byly to tři zahrady, jedna s jihovýchodní 
expozicí na úpatí Zámecké hory, u bývalého 
zahradnictví, druhá s nižším obsahem 
humusu s jihozápadní expozicí pod vrchem 
Ortenberg, u „strýčka Hillena“. Tento starší 
pán měl na sobě vždycky zelenou zástěru, 
bílé vlasy a slamák, zkrátka vypadal přesně 
tak, jak si člověk jako dítě představuje zahradníka. Třetí zahrada měla severovýchodní expozici 
a nacházela se pod Šibeničním vrchem, zastíněná křovím paní Lindové. Půda byla ve všech 
třech zahradách písčitá, avšak vzhledem k různé expozici a různému hnojení kompostem měla 
odlišný charakter. Další zkušenosti s písčitými půdami získala Maria Thunová na statku svých 
rodičů. Mnohem později, koncem 80. let, přibyly zkušenosti získané na ostrově Sylt u Elisabeth 
a Heinricha Gröhnwoldtových, kteří se na svém statku museli potýkat s hlinitopísčitou půdou.

Ranní nálada v Sekemu, dům pro hosty.
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x před 
souhv.

  Datum   konstelace  živel impuls x nebo planet rostlinám  tendence

Srpen 2014

F

F

Zvěrokruhové symboly se vztahují k viditelným astronomickým souhvězdím, nikoli k astrologickým 
znamením (viz str. 27).

 1. pá  g    A  - e  L  země kořen do 5, 6–12 květ----- období výsadby ⇉  Z

 2. so  g   D14   země ----------------------

 3.  ne  g      nD  země --------- kořen od 13 do 23

   4.  po  h  0   rJ  světlo květ od 0 do 10 a od 15  ⇉  Z V

 5. út i  9    sv/vo květ do 8, od 9 list  ⇉  Z

   6.  st  i       voda list  ⇉  V

   7.  čt  j 14     7   vo/te list do 13, od 14 plod    konec obd. výsadby 5  

   8.  pá  j     L  teplo plod do 12, od 13 list

   9.  so  k  14   L  te/ze list do 5, 6–13 plod, od 14 kořen  ⇉  V

 10.  ne  k        20  Pg20 země kořen do 8 ------------  ⇉  V

 11.  po  l  10 A  - f   ze/sv -------- květ od 10

 12.  út l        světlo květ  ⇉  Z

 13.  st a  2    sv/vo květ do 1, od 2 list  ⇉  V

 14.  čt a     sJ  voda list do 16 a od 20

 15.  pá b  18 E3   vo/te list od 7 do 17, od 18 plod  D

 16. so  b      teplo plod   ⇉  ↯

 17.  ne  c  13    te/ze plod do 12, od 13 kořen  ⇉  Z

 18.  po  c       země kořen  D

 19.  út  c      ovt země kořen  ⇉  V

 20.  st  d   11     1   ze/sv kořen do 10, od 11 květ       začátek obd. výsadby 3

 21. čt  d      L  světlo květ do 10, od 11 do 24 plod  ⇉  ↯  V

 22.  pá  e  19    sv/vo květ od 1 do 18, od 19 list

 23.  so  e       voda list do 21, od 22 květ  ⇉  ↯

 24.  ne f  13    Ag9 vo/te květ do 12, od 13 plod  ⇉  ↯

 25.  po f          17  L  teplo plod do 3, 4–14 list, od 15 plod

 26.  út  f       teplo plod  ⇉  V

 27.  st  g  12    te/ze plod do 11, od 12 kořen

 28.  čt  g       země kořen

 29.  pá g   D16  Avt země kořen do 12 a od 19  ⇉  D

 30. so g      země kořen

 31.  ne h  6   rJ  ze/sv kořen do 5, od 6 do 16 květ ------
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Při prohlídce farmy nás ovšem 
čekalo jedno překvapení za 
druhým. Kolem všech polí byly 
vysázené pásy stromů, dorostlých 
mezitím v aleje. Kolem pozemků 
byl vytvořený chytře vymyšlený 
a skvěle fungující příkopový 
závlahový systém, díky němuž zde 
panovalo vynikající mikroklima se 
silnou tvorbou rosy. O nezbytnou 
tvorbu humusu v půdě se staraly 
nejen kořenové zbytky sklizených 
rostlin, ale také dostatečná 
množství kompostu. Kompostové 
hromady zde byly vytvořeny ve 
velkém stylu a podle západu 

slunce také měly dostatek stínu. Komposty zde 
v počátečním období farmy založila zahradnice 
Frieda Göglerová a později je do této nádherné 
podoby rozvinul Georg Merckens. Skládaly se 
z rostlinných odpadů a kravského, buvolího, 
velbloudího, kozího a slepičího hnoje.

Při pohledu na tyto komposty se mojí matce 
vrátil vnitřní klid; teď už si dobře dovedla 
představit, že vesmír bude v těchto půdách, 
ošetřovaných kompostem, působit.

Další otázkou, na niž moje matka musela 
myslet, byla voda. V počátečním období jejích 
pokusů se ukázalo, že závlaha postřikem překryje 

síly zvěrokruhu zprostředkované 
Měsícem a projeví se měsíční 
fáze. Bližší prohlídka a vysvětlení 
Georga Merckense tyto obavy 
rozptýlily. V počátečním období 
farmy byly pozemky také 
zavlažovány postřikem, což ale 
velmi rychle vedlo k zasolení 
půdy. Poté byl obnoven starý 
příkop pro závlahu přeronem. 
Při tomto způsobu závlahy 
voda proudí úzkými, asi  
40 cm širokými příkopy, které ji 
promyšlenou technikou, pomocí 
jejího zadržování, přivádějí na 
téměř vodorovné polní plochy, 
kde zvolna zasakuje; tím se 
zabraňuje zasolení půdy.Maria Thunová v hovoru se šlechtiteli bylin na pokusném poli 

v Heliopolisu poblíž Káhiry.
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Červencové shrnutí
Konečně léto!
Slunce se nachází ve světlých Blížencích a 20. 7. 
přechází do Raka. To by mohlo přinést vlahý letní déšť. 
Merkur v Býku se 12. 7. vydává do Blíženců, 30. 7. 
však dorazí do vlhkého Raka. Také Venuše nejprve 
zachovává věrnost Býku. 18. 7. pak postupuje do 
světlých Blíženců.
Mars v Panně stále ještě ovládá chladný zemní živel.
Jupiter přechází 5. 7. ze světlých Blíženců do 
vodnatého Raka.
Saturn ve Vahách zachovává spolu s Neptunem ve 
Vodnáři věrnost světelnému působení.
Uran v Rybách se spolu s Jupiterem od 5. 7. může 
postarat o srážky.
Pluto ve Střelci přinese teplo.
Čtyři světelné trigony se bohužel mohou prosadit 
jen částečně, poněvadž uzel Merkuru 25. 7. omezí 
světelné působení.

Období výsadby: od 1. 7., 0 hod., do 10. 7., 18 hod.,  
a od 23. 7., 20 hod., do 31. 7., 24 hod.
Období výsadby na jižní polokouli: od 10. 7., 22 hod., 
do 23. 7., 16 hod.

Senoseč: v květových dnech, 24. 7., 5 až 9 hod., od 
25. 7., 21 hod., do 26. 7., 12 hod.
Hubení kobylek: od 24. 7., 5 hod., do 28. 7., 6 hod.
Mouchy ve stáji: Nachytat mouchy na mucholapky  
a v květových dnech spálit ve stáji. Proškrtnuté termíny 
vynechat.
Regulace slimáků: 6. 7., 0 až 5 hod., od. 26. 7.,  
13 hod., do 28. 7., 6 hod., zpopelnit. V květových 
dnech brzy zrána postříkat půdu kolem listových 
rostlin křemenáčkem.
Sklizeň semen květových rostlin: 19. 7., 4 až  
10 hod., 24. 7., 5 až 9 hod., od 25. 7., 21 hod., do 26. 
7., 12 hod.
Sklizeň semen listových rostlin: je-li to nezbytně 
nutné, od 26. 7., 13 hod., do 27. 7., 21 hod. 
Sklizeň semen plodových rostlin: od 11. 7., 4 hod., 
do 12. 7., 23 hod. 
Sklizeň semen kořenových rostlin: od 13. 7.,  
23 hod., do 14. 7., 23 hod.
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Na všech zemědělských pracích se tu již od založení farmy podílí Angela Hoffmannová, která 
se o nás střídavě s Klausem Merckensem starala a umožnila nám tak udělat si pestrý obrázek 
o práci na farmě.

Až do roku 2004 jsme farmu Sekem několikrát navštívili a doprovázeli jsme pokusy, které zde 
byly založeny.

Matthias K. Thun

Zahradnické zkušenosti Wilhelma Volze
Po návratu z války 20. května 1945 bylo v Crailsheimu 93 % budov zničených, skleníky  

a pařeniště byly bez skla a půda posetá nesčetnými střepy. Provizorně jsme ze zbylých kusů skla 
dali dohromady malý skleníček na přísadu a pokusili jsme se uvést zahradnictví opět do chodu.

Vedle této vnější situace jsem četl anthroposofické spisy a v letech 1947 a 1948 jsem 
navštěvoval oba kurzy úvodu do biodynamického zemědělství, které se konaly v budově Weledy 
ve Stuttgartu. Zakládali a ošetřovali jsme komposty, z hnoje, listí a jehličí jsme dělali zeminy pro 
hrnkové rostliny a sami jsme si míchali substráty. Nedokázali jsme si však představit, jak by měl 
například na živiny náročný květák dosáhnout potřebné velikosti jen pomocí kompostu. Jenže 
hnojení organickými hnojivy na list vedlo k výskytu houbových chorob.

Na adventních konferencích v Zwingenbergu a Rüsselsheimu byl i Franz Rulni, který mi 
vysvětlil, jak funguje jeho kalendář. Vzestup a sestup Měsíce, v německých nářečích jako „obsi“ 
a „nidsi“, jsem rychle pochopil a stal se ze mě žádaný předpovídač počasí. Abych se vpracoval 
do Výsevních dní podle Marie Thunové, na to jsem potřeboval déle, přece jen k tomu byla nutná 
jistá astronomická představivost. Jakmile jsem se domníval, že jsem si ji osvojil, vysvětloval jsem 
publikaci Hinweise aus der Konstelationsforschung (Poznámky z konstelačního výzkumu) naší 
učnici. Na začátku roku jsme si zaznačili termíny a stanovili také množství osiva jednotlivých 
zelenin. Ke dni výsevu jsme truhlíky naplnili připravenou humózní zeminou. Kalendář nám 
přinesl neocenitelnou racionalizaci postupů a velmi dobré, rovnoměrné vzcházení výsevů. Pikýrování  
a časování sklizně k prodeji se stalo přehlednější. I jemná semena jsme si seli sami.

Šestice bylinných preparátů usměrňuje přeměnu hnoje na hnojišti a v kompostu. Po rozhození 
na poli způsobuje toto kvalitnější hnojivo intenzivnější růst rostlin a díky vyzařování preparátů 
dochází ke zvýšení činnosti v ornici. Jestliže je dnes tato činnost slabší, je to dáno prudce 
narůstajícími negativními vlivy. Jinými slovy: Dnes je třeba použít větší množství preparátů, aby 
se dosáhlo stejného účinku jako před 65 lety.

Také proto byl vyvinut kravincový preparát podle Marie a Matthiase Thunových. Hrabě Günther 
Finckenstein (viz Výsevní dny 2013, str. 14) ho pak aplikoval na velkých plochách (Düren-Brodowin- 
-Trossin) a dosáhl překvapivých výsledků. K aplikaci jsem si sestavil návěs – dvě kola s ojí 
pod paletovou bednou, 1000 litrů – za malotraktor nebo za VW Golf. Postříkal jsem jím zoranou 
tříhektarovou louku s tou nejhorší, mělkou půdou v beztoho málo úrodném katastru. Po několika 
letech tvrdé hroudy ustoupily jemné drobtovité struktuře. Jiný sedlák si mohl pronajmout dvě pole, 
protože jeho předchůdce tak dlouho pěstoval kukuřici po kukuřici, až tam už nic nerostlo. Pole osel 
vojtěškotrávou. V květnu 2012 skoro polovina zaschla. Byl jsem se na pole podívat a také jsem 
nedoufal, přesto jsem pole postříkal 140 litry kravincového preparátu podle Marie Thunové. V srpnu, 
aniž by významněji zapršelo, byl pozemek opět rovnoměrně zelený a v září bylo možné sklízet.

Dr. Johannes Fetscher mi kolem roku 1990 referoval o ochraně rostlin v zahradnictví 
Lichtenberg. V rašelině v substrátu se objevila invaze larev smutnic. Přímo na místě jsem 
se pokusil získat další informace, pan Lichtenberg však už nebyl na živu. Tři večery po sobě 
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x před 
souhv.

  Datum   konstelace  živel impuls x nebo planet rostlinám  tendence

Červenec 2014

F

F

Zvěrokruhové symboly se vztahují k viditelným astronomickým souhvězdím, nikoli k astrologickým 
znamením (viz str. 27).

 1.  út  f  1  A  - d   vo/te květ do 1, od 2 plod  období výsadby

   2.  st  f      teplo plod

   3.  čt  f       teplo plod do 23  ⇉

 4. pá  g  0    země kořen od 0

   5.  so  g         země kořen

 6.  ne  g    D11    pJ   země kořen do 1 a od 14

   7.  po  h  16     ze/sv kořen do 15, od 16 květ

   8.  út  h   rJ    světlo květ do 2 a od 7  ⇉  ↯

   9.  st  i   0  L   voda květ do 5, od 6 list

 10.  čt  i       20  voda list konec obd. výsadby 18 ⇉  Z

 11.  pá  j  4     vo/te list do 3, od 4 plod  ↯  D

 12.  so  j          14   teplo plod do 23  ⇉ 

 13.  ne  k   3  Pg11  L  te/ze ----------- kořen od 23  ⇉

 14.  po  k       země kořen do 23  ⇉  Z

 15.  út  l   0     světlo květ od 0

 16.  st  a  17     sv/vo květ do 16, od 17 list

 17.  čt  a       voda list  ↯  D

 18.  pá  a       voda list do 20

 19.  so  b  11  E1  L  vo/te květ od 4 do 10, od 11 plod

 20.  ne  b    A  - e   teplo plod  ⇉ 

 21.  po  c   7     te/ze plod do 6, od 7 kořen  ⇉  Z

 22.  út  c       země kořen

 23.  st  c       18  země kořen začátek obd. výsadby 20

 24.  čt  d   5    L  ze/sv kořen do 4, od 5 do 9 květ ---------  ⇉  Z

 25.  pá  d     oD  L  světlo ----------- od 21 květ  V D

 26.  so  e  13     sv/vo květ do 12, od 13 list

 27.  ne  e         1   voda list do 21

 28.  po  f   7    Ag6 vo/te plod od 9  ⇉  Z

 29.  út  f       teplo plod

 30.  st  f       teplo plod  ⇉  Z

 31.  čt  g   6    te/ze plod do 5, od 6 kořen
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postříkal napadené rostliny roháčkem (preparát 500) a výskyt smutnic tím redukoval pod práh 
hospodářské škodlivosti. Navštívil jsem ještě další podniky. Ve Windrathertalu jsem se doslechl 
o „mrkvovém králi“, kterého jsem dosud neznal: sklízí prý nejlepší mrkev a prodává i do jiných 
prodejen ze dvora. Axel Schulze z Dormagenu prodával své nádherné gerbery na květinovém 
veletrhu v Kolíně nad Rýnem. Jako zahradník se vyznal v ochraně rostlin a byl schopen popsat 
mi postup Alberta Lichtenberga. Mé vlastní gerbery byly napadené podkopěnkami; člověk je 
dostane zdarma se sazenicemi a zahubit se prý dají jen chemickými jedy. Vyzkoušel jsem tedy 
Lichtenbergův postup: tři dny po sobě vždy ve 20 hodin postřik roháčkem, a měl jsem úspěch. 
Jak jsem se později mimochodem dozvěděl, býval pan Lichtenberg častěji v Dexbachu a odvážel 
si odtud podněty pro svou práci.

Udělal jsem to také tak. Zmlžovali jsme pod sklem nebo jsme venku na poli stříkali podle 
Marie Thunové řebříčkový, heřmánkový, kopřivový a další výluhy a připravili jsme tím prostor 
pro užitečné organismy. Zároveň jsem si sám zhotovil preparáty, díky tomu jsem mohl zvýšit 
dávky při aplikaci a dosáhl jsem v ochraně rostlin velkého pokroku. V té době jsme používali 
už jen Pirimor, pro včely neškodný pyretroid, na rozdíl od přípravků na bázi rostlin Pyrethrum  
a Pteris, nebezpečných pro včely, které jsou dodnes ve směrnicích povolené. Mezitím se i Pirimor 
stal zbytečným a byl nahrazen intenzivnějším používáním preparátů. Ve sklenících jsme zavedli 
osevní postup s tyčkovými fazolemi, salátem, rajčaty, ředkví a polníčkem, ve spojení s karafiáty, 
fréziemi, chryzantémami a ranými letničkami. I pod sklem jsme tak předešli půdní únavě  
a propařování nebylo nutné.

Na své zahrádce (5 arů) mám jahody, maliny, ostružiny, hrušně, švestky, třešně a jabloně. 
U jabloní odrůdy Topaz na podnoži M9 jsme sklízeli krásné velké plody, jejichž chuť překonala 
biojablka stejné odrůdy z Bolzana. Také mrkev, červená řepa, salát, kedlubny a brokolice a zvláště 
brambory Grata ve 49. roce pěstování mají zřetelně odlišnou chuť než dřív, kdy nás v zahradnictví 
navštěvovali pánové Franz Dreidax, Max Karl Schwarz, dr. Hans Heinze a později Kraft von Heynitz. 
Teď ovšem na jiném pozemku. Zlepšení chuti produktů lze dosáhnout jen tehdy, je-li půda náležitě 
humózní (nad 5 %) a všechny preparáty se pravidelně a často používají. Stejně jako například 
nelze pozorovat působení kosmických rytmů na vyčerpaných řepařských půdách ve Wetterau.

Zelináři byli před několika lety vedeni k tomu, aby si zřídili vlastní chov dobytka. Podle mého 
pozorování tím pro dotyčné pěstitele vznikla spousta práce navíc, k podstatnému zvýšení 
obsahu humusu v půdě však nedošlo. Není pochyb o tom, že zahradník musí spolupracovat 
se zemědělcem, měl by si ale udělat čas na plnění svého zvláštního úkolu, kterým je příprava 
humusu kvůli dosažení náležité kvality rostlin, tedy příprava zeminy pomocí kompostování 
s hojným používáním preparátů. Jak jsem již uvedl, je pro mě důležitá kvalita na jazyku. Té 
nemůže dosáhnout žádný jiný pěstitelský směr a zákazník se přesvědčí sám.

Wilhelm Volz

Pohled do skleníku. Foto: Volz. Trysky polního postřikovače. Foto: Volz.
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 Merkur Venuše Mars Jupiter Saturn Uran Neptun Pluto
 d  b  g  d  h  a  l  j

 18.c  18.c
  

Červnové shrnutí
Slunce je v Býku, 21. 6, však přechází do světlých 
Blíženců.
Merkur v Blížencích se 18. 6. vydá do Býka. To 
bychom mohli očekávat první studené noci. Také 
Venuše, nejprve v hřejivém Beranu, se 18. 6. posouvá 
do chladného Býka.
Mars zachovává po celý měsíc věrnost Panně. Také 
on tedy působí přes studený živel země.
Jupiter v Blížencích zachovává spolu se Saturnem ve 
Vahách a Neptunem ve Vodnáři věrnost světelnému 
působení.
Jedině Uran v Rybách se může postarat o srážky. 
Pluto ve Střelci zodpovídá za teplo.
Shrnutí: Mohly by být ještě krásné letní dny, studené 
noci ale též.

Období výsadby: od 1. 6., 0 hod., do 13. 6., 7 hod., 
a od 26. 6., 13 hod., do 30. 6., 24 hod.
Období výsadby na jižní polokouli: od 13. 6.,  
11 hod., do 26. 6., 9 hod.

Senoseč: v květových dnech, 10. 6., 6 až 18 hod., 
od 17. 6., 15 hod., do 19. 6., 8 hod., od 26. 6.,  
23 hod., do 29. 6., 12 hod., 30. 6., 13 až 24 hod. 
zvláště příznivé.
Odchov včelích matek: 10. 6., 6 až 18 hod., od  
17. 6., 15 hod., do 19. 6., 8 hod., a od 26. 6., 23 hod., 
do 29. 6., 12 hod. (zvláště příznivé), nebo v ostatních 
květových dnech.
Mouchy ve stáji: Nachytat mouchy na mucholapky  
a v květových dnech spálit ve stáji.
Krtonožky: zpopelnit od 11. 6., 13 hod., do 13. 6., 
15 hod.
Hubení kobylek: od 26. 6., 23 hod., do 29. 6.,  
5 hod.
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Výsevní dny pro stromy a keře v roce 2014
 1. 1.  jabloň, buk, olše
 5. 1.  jabloň, buk, jasan, kaštanovník setý (jedlý kaštan)
 31. 1.  javor, jabloň, buk, kaštanovník
 8. 4.  tis, dub, jasan, smrk, líska, jedle, borovice, jírovec (kaštan)
 16. 4.  olše, tis, dub, třešeň
 21. 4.  jabloň, javor, buk, kaštanovník
 23. 4.  třešeň, kaštanovník, jírovec
 3. 5.  borovice, jilm, túje, jalovec
 10. 5.  slivoň, jasan, smrk, líska, habr, jedle, cedr, túje, švestka
 11. 5.  hrušeň, bříza, dub, tis
 13. 6.  hrušeň, bříza, lípa, akát, vrba
 25. 6.  tis, dub, kaštanovník, jírovec, třešeň
 4. 7.  jasan, smrk, líska, jedle, cedr
 22. 7.  hrušeň, buk, lípa
 28. 7.  hrušeň, bříza
 19. 8.  olše, modřín, lípa, jilm
 29. 8.  jasan, smrk, líska, jedle, cedr
 10. 9.  hrušeň, bříza
 13. 9.  lípa, modřín
 7. 10.  jasan, smrk, líska, jedle, cedr
 11. 10.  hrušeň, bříza, lípa, akát, vrba

Pro nejmenované stromy a keře nebudou letos žádné zvláštní výsevní dny. U nich lze vysévat 
v příslušném postavení Měsíce před zvěrokruhem podle plodového typu stromu nebo keře.

Termíny pro porážení speciálních dřevin v roce 2014
 15. 2. jasan, smrk, líska, třešeň, jedle, cedr
 16. 2. olše, modřín, lípa, kaštanovník setý (jedlý kaštan), jilm
 1. 3. jabloň, buk, jasan, smrk, líska, kaštanovník
 13. 3. jasan, smrk, habr, líska
 14. 3. tis, jasan, olše, borovice, jírovec (kaštan)
 26. 3. jabloň, kaštanovník
 29. 3. bříza, hrušeň, akát
 3. 4. modřín, lípa, jedle, túje, jilm, jalovec
 18. 4. ořešák, vrba
 29. 4. modřín, lípa
 4. 5. jasan, smrk, jedle, cedr velmi příznivý den!!!
 12. 5. olše, tis, dub, třešeň, modřín, lípa
 31. 5. jasan, smrk, kaštanovník, jedle, cedr
 29. 6. jedle, cedr
 19. 7. olše, modřín, lípa, jilm
 24. 7. hrušeň, bříza
 25. 7. olše, modřín, lípa, jilm
 1. 8. hrušeň, bříza, borovice, modřín
 7. 8. kaštanovník
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x před 
souhv.

  Datum   konstelace  živel impuls x nebo planet rostlinám  tendence

Červen 2014

F

F

Zvěrokruhové symboly se vztahují k viditelným astronomickým souhvězdím, nikoli k astrologickým 
znamením (viz str. 27).

 1. ne e  23 A  - c     sv/vo květ do 22, od 23 list období výsadby

   2.  po  e       voda list do 22, od 23 květ

   3.  út  f  18    Ag7 vo/te květ do 10, 11–17 list, od 18 plod

   4.  st  f       teplo plod do 16 -------------

   5.  čt  f       oE  teplo --------------------------  ⇉

   6.  pá  g  16    te/ze plod od 4 do 15, od 16 kořen  ⇉  D

   7.  so  g       země kořen

 8.  ne  g    Sv. Duch  země kořen

   9.  po  g    D8  L  země kořen do 3 a od 11

 10.  út  h  6   rJ  ze/sv kořen do 5, od 6 do 18 květ

 11.  st  i  14    sv/vo --------------------------  ⇉

 12. čt  i       pE  voda ---------- list od 13  ⇉  Z

 13.  pá  j 17      9   7 vo/te list do 16, od 17 plod konec obd. výsadby 7 ⇉

 14.  so j      teplo plod do 11 -------------  ⇉  V D

 15.  ne  k  18   Pg6 te/ze ----------- kořen od 18

 16.  po  k       země kořen  ⇉

 17.  út  l  15     ze/sv kořen do 14, od 15 květ  ⇉  Z

 18.  st  l       světlo květ  ⇉

 19.  čt  a  9 Boží tělo  sv/vo květ do 8, od 9 list  ↯  D  

 20.  pá  a       voda list  ↯  D

 21.  so  a    A  - d  E23 voda list do 19  ⇉  V

 22.  ne  b  5    vo/te plod od 5

 23.  po b       teplo plod  ⇉

 24.  út  c  2 sv. Jan  te/ze plod do 1, od 2 kořen  ⇉

 25.  st  c      pvs  země kořen

 26.  čt  d  23    11 oJ  ze/sv koř. do 12 a 16–22, od 23 květ  zač. obd. výsadby 13

 27.  pá  d          11  světlo květ

 28.  so  d      světlo květ

 29.  ne  e  6   L  sv/vo květ – zvláště příznivý – do 12, od 13 list  ⇉  Z

 30.  po  e      Ag22 voda list do 12, od 13 květ
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 8. 8. modřín, lípa
 21. 8. modřín, lípa
 25. 8. bříza, hrušeň, modřín, lípa, akát, vrba
 3. 9. jedle     velmi příznivý den!!!
 14. 9. vrba     velmi příznivý den!!!
 25. 9. jabloň, kaštanovník
 8. 10. jabloň, třešeň, kaštanovník
 14. 10. smrk, líska, kaštanovník, cedr
 27. 10. bříza, hrušeň, akát
 28. 10. jasan, smrk, líska, jedle, cedr
 6. 12. olše, modřín, lípa, jilm
 12. 12. jabloň, modřín, lípa, kaštanovník
 14. 12.  jabloň, hrušeň, jasan, smrk, líska, kaštanovník velmi příznivý den!!!

U stromů, které nejsou uvedeny, jsou vhodné listopadové a prosincové květové dny během 
období výsadby.

Příprava žitného chleba
Pšenici, ječmen, oves, kukuřici, rýži a proso lze jako hrubou či jemnou mouku dobře péci 

s kvasnicemi nebo pekařským fermentem, u žita však musíme použít jiné metody. Finští vědci 
mimochodem zjistili, že rakovinné vlohy v těle mohou zmizet při konzumaci žitného chleba. Po-
drobný recept na zhotovení žitného chleba lze najít v naší publikaci „Hinweise aus der Konste-
llationsforschung“ (Pokyny z konstelačního výzkumu), nebo ve Výsevních dnech 2012 (str. 40). 
Žito vyžaduje teplotu místnosti +28 °C. Byla jsem velmi překvapena, když můj chléb v horkých 
dnech roku 2003 prošel od prvního zadělání během čtyř hodin všemi pěti stupni kynutí. To ovšem 
znamená, že kynutí kvásku je prostě otázkou tepla.

Napadení rostlin houbovými organismy
Úkolem houbových organismů v přírodě je odbourávat odumírající život. U kulturních rostlin se 

objevují, použijeme-li nedostatečně rozložený hnůj nebo nezkompostované zbytky živočišných 
těl, např. rohovou nebo kostní moučku apod., stejně tak ale i v případě, sklízíme-li osivo za 
nepříznivých konstelací. Podle Rudolfa Steinera tehdy, „pokud se síly Měsíce stanou na Zemi 
příliš intenzivní“. Můžeme pak uvařit čaj z přesličky rolní a postříkat jím půdu, na níž rostou 
napadené rostliny. Tím se úroveň hub vrátí z rostliny do půdy, kam patří.

Ozdravení rostliny můžeme napomoci, postříkáme-li její listy kopřivovým výluhem. Zvýší se 
asimilace a podnítí se lepší cirkulace šťáv, následně zmizí i houbové organismy.

Příznivá doba pro sběr preparátových rostlin
Květy smetanky lékařské (pampelišky), jejichž květ ještě musí být zavřený, trháme ráno ve 

světelně-květových dnech.
Květy řebříčku trháme za Slunce ve Lvu, tedy v polovině srpna, v tepelně-plodových dnech.
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 Merkur Venuše Mars Jupiter Saturn Uran Neptun Pluto
 b  a  g  d  h  a  l  j

 4.c  28.b
 28.d

Květnové shrnutí
Konečně je Slunce v Beranu, již 14. 5. však postupuje 
do Býka, který přislibuje chladnější čas.
Merkur se jen krátce zdrží v Beranu, již 4. 5. přejde 
do chladného Býka a 28. 5. pak do světlých Blíženců. 
Můžeme očekávat silné světelné působení.
Uran v Rybách znamená déšť. Také Venuše zůstává 
až do 28. 5. v mokrých Rybách a týž den konečně 
přechází do teplomilného Berana. Mars v Panně je 
„páteří“ chladnomilné frakce.
Jupiter v Blížencích, podporovaný Saturnem ve Va-
hách a Neptunem ve Vodnáři, tvoří spolu s uvedenými 
planetami velmi silnou „světelnou frakci“!
Pluto ve Střelci se, doufejme, postará o teplo!! Nejsou 
to pro květen 2014 nijak skvělé vyhlídky. Můžeme 
jen doufat, že „dobří duchové“ budou mít pochopení  
a pomůžou.

Období výsadby: od 2. 5., 20 hod., do 16. 5.,  
21 hod., a od 30. 5., 6 hod., do 31. 5., 24 hod.
Období výsadby na jižní polokouli: od 1. 5., 0 hod., 
do 2. 5., 15 hod., a od 17. 5., 3 hod., do 30. 5., 1 hod.

Půdní teplo nastupuje 4. 5.
Biodynamické preparáty vyjmout ze země: 4. 5.,  
0 až 15 hod.
Konzumní brambory: v kořenových dnech, od  
11. 5., 1 hod., do 13. 5., 20 hod., od 27. 5., 19 hod., do 
30. 5., 15 hod., a od 30. 5., 23 hod., do 31. 5., 13 hod. 
Sadbové brambory na rok 2015: od 26. 5., 0 hod., 
do 27. 5., 18 hod.
Senoseč: v květových dnech
Přelarvování při odchovu včelí matky: v květových 
dnech
Mouchy ve stáji: nachytat na mucholapky  
a v květových dnech spálit ve stáji
Krtonožky: od 15. 5., 4 hod., do 17. 5., 7 hod.
Hubení škodlivého hmyzu, mandelinky a roztoče 
varroa: od 27. 5., 19 hod., do 30. 5., 15 hod.
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Květy heřmánku trháme krátce před sv. Janem, ve světelně-květových dnech. Pozor: při 
opožděné sklizni semena dozrají a prostřednictvím nepodařeného preparátu si heřmánek 
vysejeme na pole! Navíc se v dutých hlavičkách heřmánku objevují larvy hmyzu.

U kopřivy sklízíme celé nadzemní rostliny, jakmile nasazuje první květy, ve světelně-květových 
dnech okolo sv. Jana.

Kozlíkové květy sklízíme ve světelně-květových dnech okolo sv. Jana.
Všechny květy rozložíme na papír a na stinném místě usušíme.
Dubovou kůru (borku, bez lýka!) sklízíme v zemito-kořenových dnech.

Ošetřování včel
Včelstvo žije v úlu uzavřené před vnějším světem. Jako dodatečnou ochranu vystýlá svůj příbytek 

propolisem, aby se uchránilo od všeho špatného. Přímé spojení s okolím obstarávají včely létavky.
Jestliže chce včelař nechat včelstvu přijít k duhu kosmické síly, musí u včel navodit podobnou 

situaci, jakou provádí zemědělec při pěstování rostlin. Ten zpracovává půdu. Se vzduchem do půdy 
pronikají kosmické síly, které pak může rostlina přijmout a využívat je až do příštího zpracování 
půdy.

Včelař musí otevřít příbytek včelstva a narušit vrstvu propolisu. Tím dojde k poruše, přes kterou 
se kosmické síly dostanou do včelstva a mohou zde působit až do příští kontroly. Včelař tak může 
včelám naprosto cíleně zprostředkovat síly kosmu.

Není ovšem jedno, které síly z okolí Země jsou okamžikem provádění práce se včelstvem pod-
níceny. Tady může včelař zcela vědomě zasáhnout a využít pro odpovídající práci ty dny, které 
mají v této vývojové fázi význam pro další vývoj včelstva a pro snůšku potravy. Včelstvo se včelaři 
odmění, když mu z posbíraných a dobře zpracovaných substancí poskytne část svého medu. Ze-
mito-kořenové dny lze pro ošetření včelstva doporučit tehdy, mají-li včely více stavět. Ošetření ve 
světelně-květových dnech podnítí plodování a posílí včelstvo. Ošetření v tepelně-plodových dnech 
zvýší píli při sbírání nektaru. Vodnaté dny listové jsou nevhodné jak pro ošetření včelstva a odběr 
medu, tak i pro jeho vymetání.

Od konce 70. let se ve většině evropských včelínů rozšířil roztoč varroa. Po několika pokusech 
s jeho zpopelňováním doporučujeme roztoče varroa známým způsobem spálit a rozdrcený, tedy po 
dobu jedné hodiny dynamizovaný popel jemně nasypat solničkou do uliček mezi plásty. Zhotovení 
popela i jeho aplikaci u včelstev provádíme v kosmickém termínu Slunce a Měsíc před Býkem.

Zakrmování včel
Pro zakrmování včel na zimu bychom jako přísadu chtěli doporučit rostlinné výluhy, které se 

s ohledem na zdravotní stav včelstev osvědčily po mnoho let. Řebříček, heřmánek, smetanku 
(pampelišku) a kozlík používáme jako květovou drogu, přelijeme je vroucí vodou a po patnácti 
minutách scedíme. Kopřivu, přesličku rolní a dubovou kůru zalijeme studenou vodou, přivedeme 
k varu, po deseti minutách scedíme a přidáme do krmné tekutiny. Tři gramy jednotlivé rostlinné 
drogy a ½ litru jednotlivého čaje (výluhu) stačí na 100 litrů krmné tekutiny. To je zvláště důležité 
v letech, kdy poslední snůšku tvoří medovicový med. Tady bychom ještě chtěli upozornit na jednu 
opravu. V naší knize o včelách píšeme o 10 g jednotlivé drogy. To není správně! Tento údaj se 
původně týkal jiného množství krmiva. Jak popisujeme výše, mají to být maximálně 3 g. Omluvte 
prosím tuto chybu.

Výsevní dny 201440

x před 
souhv.

  Datum   konstelace  živel impuls x nebo planet rostlinám  tendence

Květen 2014

F

F

Zvěrokruhové symboly se vztahují k viditelným astronomickým souhvězdím, nikoli k astrologickým 
znamením (viz str. 27).

 1.  čt  c    A  - b   země kořen  ⇉

   2.  pá  c         18   země kořen začátek obd. výsadby 20 ⇉  ↯  Z D

   3.  so  d  8   ovr  ze/sv kořen do 7, od 8 do 16 květ, od 17 plod

  4.  ne  d      L  světlo plod do 6, od 7 květ

   5.  po  e  16    sv/vo květ do 15, od 16 list

   6.  út e      Ag13 voda list do 4, od 5 do 16 květ, od 17 list  ⇉  ↯

   7.  st  f  10    vo/te list do 9, od 10 plod  ⇉  ↯

   8.  čt  f       teplo plod

   9.  pá  f       teplo plod

 10.  so  g  8   Avr  te/ze plod do 10, od 11 do 24 plod i květ  Z D

 11.  ne  g      nv♂ země kořen od 1  ⇉  ↯  V

 12.  po  g      L  země kořen do 21, velmi příznivý

 13.  út  h  21 D0   ze/sv kořen od 3 do 20, od 21 květ  ⇉

 14.  st  h    A  - c   22 světlo květ do 11 a od 17 rJ  ⇉  Z

 15.  čt  i  4     sv/vo květ do 3, od 4 list  ⇉

 16.  pá  i         23  voda list konec obd. výsadby 21

 17.  so  j 8    vo/te list do 7, od 8 plod

 18.  ne  j     Pg14 teplo plod do 2 ----------------

 19.  po  k  10    te/ze plod od 3 do 9, od 10 kořen  ⇉  V

 20. út  k       země kořen   

 21. st  l  9    ze/sv kořen do 8, od 9 květ  ↯

 22. čt  l       světlo květ  ⇉  Z

 23.  pá  a  4     sv/vo květ do 3, od 4 list  ⇉

 24.  so  a     L  voda list do 7, od 8 do 24 květ

 25.  ne b  23 E20   vo/te list od 1 do 16 ----------  ⇉

 26.  po  b       teplo plod od 0  ↯  D

 27.  út  c  19    te/ze plod do 18, od 19 kořen

 28.  st  c         21  země kořen  ⇉  V

 29.  čt  c   Nanebevzetí  země kořen  ⇉  Z

 30.  pá  d  16      3   ze/sv koř. do 15, 16–22 květ, od 23 koř.   zač. obd. výs. 6

 31.  so  d      L  světlo kořen do 13, od 14 květ

F
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Publikace vydané a nabízené nakladatelstvím „Aussaattage-
Verlag Thun & Schmidt-Rüdt GbR“
• Hinweise aus der Konstellationsforschung für Bauern, Weinbauern, Gärtner und 

Kleingärtner. 8., podstatně rozšířené vydání.
• Unkraut- und Schädlingsregulierung aus der Sicht der Konstellations- und Potenzforschung. 

Nové vydání v přípravě.
• Milch und Milchverarbeitung. 2., rozšířené vydání.
• Das Bild der Sterne im Wandel der Zeit. Připravuje se nové vydání.
• Die Biene – Haltung und Pflege. 5., přepracované vydání.
• Der Wanderer. Obrazy Waltera Thuna a vyprávění Marie Thunové.
• Tausendgulden- und Hellerkräuter.
• Bäume, Hölzer und Planeten. 2. rozšířené vydání.
• Kosmologische und Evolutionsaspekte zum „Landwirtschaftlichen Kurs“ Rudolf 

Steiners.

Knihy distribuuje „Aussaattage-Verlag Thun & Schmidt-Rüdt GbR“, Rainfeldstrasse 16,  
D-35216 Biedenkopf, fax: 0049-6461-4714, e-mail: thunverlag@aussaattage.de.
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 Merkur Venuše Mars Jupiter Saturn Uran Neptun  Pluto
 l  k  g  d  h  a  l   j
 2.a  2.l
 23.b  25.a

Dubnové shrnutí
Slunce se na začátku měsíce nachází v Rybách,  
19. 4. však přechází do teplomilného Berana. Merkur 
ve Vodnáři putuje 2. 4. do mokrých Ryb a pak  
23. tohoto měsíce do teplomilného Berana.
Venuše se jen první den zdrží v Kozorohu a 2. 4. 
postupuje do světelného Vodnáře, 25. 4. pak do 
mokrých Ryb.
Čili: Můžeme očekávat srážky.
Mars se nachází ve studené Panně. Jupiter ve 
světlých Blížencích je ve svém světelném působení 
podporován Saturnem ve Vahách. Neptun ve Vodnáři 
posiluje světelné působení.
Uran, který se nachází v Rybách, pomůže „vodním 
specialistům“, což by na jaře mohlo být velmi 
žádoucí. Pluto ve Střelci pomůže svým působením 
tepelným specialistům.
Shrnutí: Mohou se dostavit krásné jarní dny, ale také 
déšť, kterého je na jaře nesmírně třeba. 

Období výsadby: od 5. 4., 12 hod., do 17. 4., 24 hod.

Období výsadby na jižní polokouli: od 1. 4., 0 hod., 
do 5. 4., 8 hod., a od 20. 4., 2 hod., do 30. 4., 24 hod.

Roubování: ovocné dřeviny: od 20. 4., 2 hod., do 
22. 4., 4 hod., a od 28. 4., 21 hod., do 30. 4., 11 hod.
Dřeviny pěstované za účelem květů: od 24. 4.,  
4 hod., do 25. 4., 21 hod.

Regulace slimáků: od 8. 4., 8 hod., do 10. 4., 1 hod.
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Zvěrokruh
Na vnějším kruhu tohoto obrázku jsou znázorněny úhlové velikosti souhvězdí viditelných na 

nebi, včetně příslušných přechodů Slunce před následující souhvězdí. Přechody zčásti kolísají 
o jeden den, což je způsobeno vloženým dnem v přestupných letech. Vnitřní kruh je rozdělen 
postaru po 30° na dvanáct stejných úseků podle astrologie (znamení zvěrokruhu – pozn. překl.).

Zvěrokruh je souhvězdími tvořený pás, před nímž prochází dráha Měsíce a všech oběžnic. Při 
průchodu jsou podněcovány síly, které na Zemi vykazují určité působení.

Země - kořen světlo - květ voda - list teplo - plod - semeno
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Trigony
Při postavení 120° hovoříme o trigonech. Zhruba každých devět dní přichází Měsíc před 

stejný trigon sil; okopávkou, plečkováním nebo postřikem křemenáčkem, které provádíme v trigo-
nálním rytmu, pak nově podnítíme impuls výsevního dne.

Výsevní dny 201438

x před 
souhv.

  Datum   konstelace  živel impuls x nebo planet rostlinám  tendence

Duben 2014

F

F

 1.  út  b  7  A  - a    E5  vo/te list do 1, od 8 plod

   2.  st b      sJ  teplo plod do 8 a od 12  Z

   3.  čt  c  2    te/ze plod do 1, od 2 kořen  ↯  V

   4.  pá c       země kořen  ⇉  V

   5.  so  d  23     10   ze/sv kořen do 22, od 23 květ  začátek obd. výsadby 12 D V

 6.  ne  d         světlo květ  ⇉

   7.  po  d       světlo květ

   8.  út  e  8   Ag17 sv/vo květ do 20, od 21 list

   9.  st  e       voda list

 10.  čt  f  2    vo/te list do 1, od 2 do 14 plod -----

 11.  pá f         nE  teplo ----------------------  Z

 12.  so  g  22    te/ze --- plod od 10 do 21, od 22 kořen  ↯

 13.  ne  g       země kořen

 14.  po  g       země kořen  ⇉  Z

 15.  út  g         10  J  země kořen do 8 a od 20 D16 ⇉  V

 16.  st  h   12    ze/sv kořen do 11, od 12 květ  ⇉

 17.  čt i  20   rJ  sv/vo květ do 6 a 11–19, od 20 list   konec obd. výs. 24 ⇉

 18.  pá  i    Velký pátek  L  voda ----------------------------  ⇉

 19.  so  i   A  - b  15 voda ----------------------------  Z 

 20.  ne  j 2 Velikonoce  vo/te plod od 2

 21.  po  j      teplo plod  V D

 22.  út  k  5    te/ze plod do 4, od 5 do 14 kořen ----

 23.  st  k     Pg3  země kořen od 15  V

 24.  čt  l  4    ze/sv kořen do 3, od 4 květ  D

 25.  pá  a  22    sv/vo květ do 21, od 22 list  ⇉  Z

 26.  so  a       voda list

 27.  ne  a       voda list do 9 --------------

 28.  po  b  16 E14  oD  vo/te ------- plod od 21

 29.  út  b          9    AJ  L  teplo plod do 5 a od 11   V D

 30.  st  c  12    te/ze plod do 11, od 12 kořen

Zvěrokruhové symboly se vztahují k viditelným astronomickým souhvězdím, nikoli k astrologickým 
znamením (viz str. 27).

F
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Siderický Měsíc
Při svém 27-denním oběhu Země prochází Měsíc dvanácti regiony zvěrokruhu a zprostřed-

kovává Zemi síly, které zde promlouvají skrze čtyři klasické živly. V rostlině způsobují plození ve 
čtyřech rozličných oblastech, rozličných orgánech. Okamžikem výsevu, kultivačních prací a skliz-
ně můžeme podpořit růst a zdraví rostliny.

Podobně působí tyto síly ve včelstvu. Včelstvo se v úlu navenek uzavře, když jej utěsní tme-
lem. Jakmile včelí příbytek otevřeme, abychom provedli ošetření, zavládne mezi včelami jistý 
zmatek. Do tohoto neklidu může působit nový kosmický impuls, který je pak pro včely určující až 
do příštího zásahu.

Shrňme si nyní zákonitosti, jež vyplynuly z našich pokusů s rostlinami, z péče o včely a z po-
zorování počasí, do jednoho schématu. 

Souhvězdí Značka Živel Počasí Rostlina Včelstvo

Ryby a voda vlhké list tvorba medu

Beran b teplo teplé plod snůška nektaru

Býk c země chladné kořen stavba pláství

Blíženci d světlo vzdušné světlé květ snůška pylu

Rak e voda vlhké list tvorba medu

Lev f teplo teplé plod/semeno snůška nektaru

Panna g země chladné kořen stavba pláství

Váhy h světlo vzdušné světlé květ snůška pylu

Štír i voda vlhké list tvorba medu

Střelec j teplo teplé plod snůška nektaru

Kozoroh k země chladné kořen stavba pláství

Vodnář l světlo vzdušné světlé květ snůška pylu

Doba trvání jednotlivých impulsů kolísá mezi dvěma a čtyřmi dny. Toto pravidlo má však své 
výjimky. Tak mohou například planetární opozice vtisknout jednotlivým dnům pozměněné impul-
sy nebo může být trigonálním postavením aktivován jiný živel, než jaký zprostředkuje v tento den 
Měsíc. Také dny, kdy Měsíc protíná při svém vzestupu či sestupu ekliptiku (DE), přinášejí vět-
šinou negativní působení, které může být ještě vystupňováno, setkají-li se dva vesmírní poutníci 
na průsečících svých drah, nazývaných uzly. Tehdy dochází k zatmění a zakrytí, přičemž Zemi 
blízká kosmická tělesa (oběžnice) přerušují nebo pozměňují působení oběžnic Zemi vzdálených. 
Tato časová období nejsou vhodná pro výsev ani pro sklizeň.

Výsevní dny 2014 37

Poznámky
 1  .......................................................
 2  .......................................................
 3  .......................................................
 4  .......................................................
 5  .......................................................
 6  .......................................................
 7  .......................................................
 8  .......................................................
 9  .......................................................
 10  .......................................................
 11  .......................................................
 12  .......................................................
 13  .......................................................
 14  .......................................................
 15  .......................................................
 16  .......................................................
 17  .......................................................
 18  .......................................................
 19  .......................................................
 20  .......................................................
 21  .......................................................
 22  .......................................................
 23  .......................................................
 24  .......................................................
 25  .......................................................
 26  .......................................................
 27  .......................................................
 28  .......................................................
 29  .......................................................
 30  .......................................................
 31  .......................................................

 Merkur Venuše Mars Jupiter Saturn Uran Neptun  Pluto
 k  j g  d  h  a  l   j
 14.l  4.k

Březnové shrnutí
Slunce se nachází ve Vodnáři, 12. 3. však přechází 
do Ryb. Spolu s Uranem v Rybách by se mohlo 
postarat o srážky.
Merkur, zpočátku ve studeném Kozorohu, putuje  
14. 3. do světelného Vodnáře.
Venuše ve Střelci vstupuje již 4. 3. do studeného 
Kozoroha. Mars v Panně má chladovou frakci stále 
ještě ve svých „rukou“. Jupiter v Blížencích spolu se 
Saturnem ve Vahách a Neptunem ve Vodnáři se činí 
jako pomáhající světlonošové.
Jediným „milovníkem tepla“ je Pluto ve Střelci, jemuž 
bychom za to měli být vděčni.

Možná se dočkáme „hezkého počasí“.

Období výsadby: od 10. 3., 5 hod., do 23. 3., 6 hod.
Období výsadby na jižní polokouli: od 1. 3.,  
0 hod., do 8. 3., 14 hod., a od 23. 3., 12 hod., do 31. 3.,  
24 hod.

Výsadba vrbových řízků: pro snůšku pylu: od 10. 3., 
5 hod., do 11. 3., 24 hod.; pro snůšku medu: od 13. 3., 
17 hod., do 16. 3., 13 hod.

Řezání roubů: od 1. 3., 0 hod., do 8. 3., 16 hod.,  
a od 10. 3., 5 hod., do 11. 3., 23 hod. Dbejte prosím 
na plodový typ.

Regulace slimáků: od 12. 3., 1 hod., do 13. 3.,  
16 hod.
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Rozdělení rostlin pro výsevy a sklizeň
Kulturní rostliny nazýváme plodinami, neboť přetvářejí jednotlivé orgány v jistý druh plodu. 

Podle zkušenosti z naší pokusné činnosti je můžeme rozdělit na čtyři skupiny. 
Kořenové plodiny (za kořenových dní): Tvorbu plodu ve sféře kořenu nalézáme u ředk-

vičky, ředkve, tuřínu, cukrovky, červené řepy, celeru, mrkve, černého kořene apod. Zařadit 
sem můžeme i brambory a cibuli. Tyto dny přinášejí dobré výnosy a výbornou skladovatelnost 
sklizených produktů.

Listové plodiny (za listových dní): K tvorbě plodu ve sféře listů dochází u salátů, špenátu, 
polníčku, štěrbáku, kadeřavé petrželky, u listových bylin a pícnin. Chřest prospívá nejlépe při 
výsadbě a kultivaci v listových dnech. Listové dny jsou příznivé pro výsevy a kultivaci těchto 
rostlin, ne však pro sklizeň produktů, jež chceme skladovat, a čajových bylin. Pro tyto účely, 
jakož i pro sklizeň zelí na kvašení lze doporučit dny květové a plodové.

Květové rostliny (za květových dní): Tyto dny jsou příznivé pro výsev a kultivaci všech kvě-
tových rostlin, také ovšem pro okopávku (plečkování, vláčení) a postřik křemenáčkem u olejnin, 
jako je len, řepka, slunečnice atd. Nařežeme-li květiny do vázy v květový den, je jejich vůně in-
tenzivnější, zůstanou dlouho svěží a rostliny, které jsme ořezali, hojně obrazí. Slaměnky sklize-
né v těchto dnech si podrží plnou zářivost barev, za jiných dní sklizně záhy vyblednou. Olejniny 
sklízíme nejraději v květových dnech. Také brokolice se rozhodla pro květové dny.

Plodové rostliny (v plodových dnech): Do této kategorie patří všechny rostliny, které plodí 
ve sféře semen, jako např. fazole, hrách, čočka, sója, kukuřice, rajčata, okurky, tykev, cukety 
apod., jakož i jarní a ozimé obiloviny. Výsev olejnin v tyto dny dává nejvyšší výnosy semen, nej-
větší výtěžnost oleje jsme pak docílili při kultivačních pracích za květových dní. Pro pěstování 
osiv jsou mimořádně příznivé lví dny. Plodové rostliny sklízíme nejraději v plodových dnech, 
které podporují skladovatelnost a regenerační sílu. Při sklizni ovoce ke skladování volíme navíc 
ještě dobu vzestupného Měsíce. 

Nepříznivá období
Nepříznivá období, vyvolaná zatměními, uzlovými postaveními Měsíce nebo planet či jinými 

negativně působícími konstelacemi, jsou v kalendáři vynechána (proškrtnuta). Jsme-li z ne-
dostatku času nuceni vysévat v nepříznivém dni, můžeme zvolit příznivé dny ke kultivačním 
pracím, a tím dosáhnout značného zlepšení. 

Vzestupný Měsíc
Jakmile se Měsíc dostane do nejnižšího postavení své dráhy před souhvězdím Střelce, 

stává se vzestupným. Denně opisuje po obloze poněkud větší oblouk. Místo jeho východu se 
posouvá směrem k severovýchodu a místo západu k severozápadu. Nezaměňovat s přibýva-
jícím Měsícem! Během vzestupného Měsíce je intenzivnější výstup šťáv v rostlinách. Horní 
části rostlin jsou plny šťáv a sil. Tato doba je příznivá pro řez roubů a řízků, i zde můžeme 
žádaný efekt vystupňovat, využijeme-li u plodových rostlin navíc i plodové dny tohoto období, 
u květových rostlin pak dny květové. Totéž platí i pro vlastní roubování. Ovoce sklizené v tomto 
období zůstane ve skladu dlouho svěží a šťavnaté. Tato doba je vhodná i pro řez vánočních 
stromků, které si pak dlouho podrží jehličí, jejich vůně je nejpříjemnější, uřežeme-li je v květový 
den. Jakmile Měsíc dorazí do nejvyššího postavení své čtyřtýdenní dráhy před souhvězdím 
Blíženců, stane se sestupným. Jeho oblouky na jižní obloze jsou den za dnem menší, místo 
východu se posouvá na jihovýchod, místo západu na jihozápad. Na jižní polokouli jsou tyto 
poměry opačné.
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x před 
souhv.

  Datum   konstelace  živel impuls x nebo planet rostlinám  tendence

Březen 2014

F

F

Zvěrokruhové symboly se vztahují k viditelným astronomickým souhvězdím, nikoli k astrologickým 
znamením (viz str. 27).

 1.  so  l   A -l      9  L  světlo květ – velmi příznivý den

 2.  ne  a  3    sv/vo květ do 2, od 3 list

   3.  po  a       voda list

   4.  út  b  20   E19   vo/te list do 14, od 23 plod  ↯  D

   5.  st  b       teplo plod  ⇉  Z V

   6.  čt  c  16     te/ze plod do 15, od 16 kořen

   7.  pá c       země kořen

   8.  so  c         24  země kořen do 16 -----------

 9.  ne  d  14   oE  ze/sv --------------------------

 10.  po  d       světlo květ od 5 začátek obd. výsadby 5

 11.  út  e  23   Ag21   sv/vo květ do 24  ⇉  D

 12.  st  e     A  - a   voda list od 1

 13.  čt  f  17    vo/te list do 16, od 17 plod

 14.  pá  f       teplo plod  ⇉

 15.  so  f         teplo plod

 16.  ne g  14      18   te/ze plod do 13, od 14 kořen  ⇉  V D

 17. po  g       země kořen

 18.  út  g       země kořen

 19.  st  g    D  8   země kořen do 3 a od 12

 20.  čt  h  4    ze/sv kořen do 3, od 4 květ

 21.  pá  i  13   rJ  sv/vo květ do 3 a od 8 do 12, od 13 list

 22. so  i       voda list  ⇉  ↯

 23.  ne j 19     9   vo/te list do 18, od 19 plod  konec obd. výsadby 6

 24.  po  j      teplo plod

 25.  út  k  22    te/ze plod do 21, od 22 kořen

 26.  st k      L  země kořen do 1, od 2 do 17 květ, od 18 kořen  ⇉V

 27.  čt  l  20   Pg20 ze/sv kořen do 7 ----------

 28.  pá  l        světlo květ od 8

 29.  so  a  13   L  sv/vo  květ do 12, od 13 do 24 kořen – velmi příznivý den

 30.  ne a         21  voda list od 1

 31.  po a       voda list



Výsevní dny 201430

Sestupný Měsíc
Pod pojmem „výsev“ rozumíme okamžik, kdy vkládáme semena do půdy. Jestliže naproti 

tomu přenášíme rostliny z jednoho stanoviště na druhé, hovoříme o přesazování. To se týká 
vysazování sadby z chráněného výsevního záhonu na pole, ale i toho, když zahradník přesazuje 
– někdy dokonce opakovaně – mladé rostlinky, aby posílil vývin jejich kořenů, stejně jako vysa-
zování ovocných stromů a křovin či přesazování do květináčů. Zde volíme období sestupujícího 
Měsíce, což bychom neměli zaměňovat se světelnou fází ubývajícího Měsíce. Během období 
výsadby rostliny dobře koření a rychle se propojují se svým novým stanovištěm. Tento impuls 
můžeme u jednotlivých rostlinných druhů ještě vystupňovat, když během období výsadby zvolí-
me pro listové rostliny odpovídající listové dny (Rak či Štír), pro kořenové plodiny, jako je celer, 
kořenové dny (Panna), pro okurky nebo rajčata plodové dny (Lev). Takže kromě zakořeňovacího 
impulsu dosáhneme i podpory příslušného typu plození. Výstup šťáv v rostlinách je v tomto ča-
sovém období nepatrný, proto je lze doporučit k řezu stromů a keřů, porážení užitkového dřeva, 
jakož i ke hnojení luk, pastvin a ovocných sadů.

Ke kalendáři
Velmi často dostáváme dotazy, ze kterých vyplývá, že naši čtenáři mají potíže s různými 

značkami na stránkách jednotlivých měsíců. Ve většině případů se tyto dotazy týkají čísel. 
Přitom se téměř vždy jedná o hodiny dne. Pročtěte si, prosím, důkladně celou kapitolu „Ke 
kalendáři“. Najdete zde odpověď na podobné otázky. Mnohokrát děkujeme!

Vedle data a dne v týdnu je uvedeno souhvězdí, jímž Měsíc v tento den prochází, následuje 
hodina, kdy do daného souhvězdí vstupuje. Zůstává zde tak dlouho, dokud nenásleduje značka 
nového souhvězdí. V následujícím sloupci jsou uvedeny konstelace, které mají význam pro růst 
rostlin. Další sloupec je určen především pro včelaře. Stojí zde, který živel je dnes Měsícem 
(x) zprostředkován. Tepelné působení při sklonu k bouřkám není uvedeno pod živlem, nýbrž je 
vyznačeno značkou N. V dalším sloupci uvádíme rostlinný orgán, který je podporován výsevem 
a kultivačními pracemi v tomto dni. Na pravém okraji jsou zmíněny přírodní jevy i očekávané 
počasí, které naruší nebo přeruší základní ráz počasí tohoto období.

Jsou-li během jednoho dne uvedeny různé živly, které neodpovídají postavení Měsíce, ne-
jedná se o chybu tisku, nýbrž o jiné kosmické konstelace, které překryjí a pozmění impuls 
zprostředkovaný Měsícem, a upřednostní tak jiný rostlinný orgán.

Časové údaje uvádíme podle středoevropského času (SEČ) a v jiných částech Země musí 
být přepočítány na místní čas. „LETNÍ ČAS“ je ve Výsevních dnech zohledněn. Připočítávat 
jednu hodinu v době platnosti letního času není již nutné.

SV V JV J JZ Z SZ

Vzestupný měsíc

SV V JV J JZ Z SZ

Sestupný měsíc
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 Merkur Venuše Mars Jupiter Saturn Uran Neptun  Pluto
 l  j g  d  h  a  l   j
 16.k

Únorové shrnutí
Slunce se nejprve nachází v Kozorohu, 15. 2. však 
přechází do světelného Vodnáře.
Merkur putuje ve Vodnáři, a to až do 15. dne měsíce, 
a 16. pak přechází do Kozoroha.
Venuše setrvává celý měsíc v teplomilném Střelci.
Mars stále ještě vytrvává v Panně a podporuje tím 
chladové působení „ledové frakce“.
Jupiter v Blížencích, Saturn ve Vahách a Neptun ve 
Vodnáři jsou bytostmi, jež vnesou do šera světlo.
Tak jako v lednu se Pluto nachází ve Střelci.
Jen Uran v Rybách by mohl přinést srážky.

Období výsadby: od 9. 2., 18 hod., do 24. 2., 1 hod.

Období výsadby na jižní polokouli: od 1. 2.,  
0 hod., do 9. 2., 15 hod., a od 24. 2., 5 hod., do  
28. 2., 24 hod.

V období výsadby lze provádět řez vinné révy, 
ovocných stromů a křovin. Nejpříznivější jsou  
k tomu květové a plodové dny. Proškrtnuté termíny 
vynecháme.

Řez vrbových řízků na živé ploty: od 24. 2.,  
14 hod., do 26. 2., 4 hod., a 28. 2., od 11 do 24 hod.

Regulace slimáků: od 12. 2., 15 hod., do 15. 2.,  
5 hod.
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  úplněk

  novoluní

 E sestupný uzel

 D vzestupný uzel

 F  

 G 

 Pg přízemí (perigeum)

 Ag odzemí (apogeum)

 K zatmění

 J zatmění

 L trigon

nejvyšší postavení – Měsíc bude 
 sestupovat, začátek období výsadby
nejnižší postavení – Měsíc bude 
stoupat, konec období výsadby

Podmínky pro meteorologické jevy 
či nepříznivé situace v dopravě 

jsou v kalendáři vyznačeny  
těmito symboly:

v období výsadby jsou dny v kalendáři vyznačeny tučným písmem

 a Ryby

 b Beran

 c Býk

 d Blíženci

 e Rak

 f Lev

 g Panna

 h Váhy

 i Štír

 j Střelec

 k Kozoroh

 l Vodnář

Astronomické značky

m Země

n Venuše

o Merkur

p Mars

q Jupiter

r Saturn

s Uran

t Neptun

u Pluto

A Slunce

v opozice

w konjunkce

⇉   sklon k vichřicím

 ↯ sklon k bouřkám

 Z možnost zemětřesení

 V sklon k vulkanické činnosti

 D kritický den v dopravě
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x před 
souhv.  Datum   konstelace  živel impuls x nebo planet rostlinám  tendence

Únor 2014

F

 1.  so  l  1 A  - k   světlo květ od 1  V

  2.  ne  a   16     sv/vo květ do 15, od 16 list

   3.  po  a       voda list

   4.  út  a       voda list

   5.  st  b  11 E14   vo/te list do 10, od 17 plod  

   6.  čt  b       teplo plod  ⇉  V

   7.  pá  c  8    te/ze plod do 7, od 8 kořen

   8.  so  c       země kořen

 9.  ne  c        17   země kořen začátek obd. výsadby 18 ⇉

 10.  po  d   7    ze/sv kořen do 6, od 7 květ

 11.  út  d       světlo květ

 12.  st  e   16 Ag7   sv/vo květ do 15, od 16 list

 13.  čt  e       voda list  ↯

 14.  pá  f  10    vo/te list do 9, od 10 plod  

 15.  so  f    A  - l   1 teplo plod do 23  ⇉  V

 16.  ne  f      L  teplo kořen od 0 do 15, od 16 plod

 17.  po  g  8      te/ze plod do 7, od 8 kořen  ⇉  ↯

 18.  út  g       země kořen

 19.  st  g       země kořen do 24

 20.  čt  h  23 D5   ze/sv kořen od 8 do 22, od 23 květ  Z

 21.  pá  h      rJ  světlo květ do 21

 22.  so  i  8    sv/vo květ od 2 do 7, od 8 list

 23.  ne  i       voda list  ↯

 24.  po  j 13     3   vo/te list do 12, od 13 plod    konec obd. výsadby 1 ⇉  V

 25.  út  j      teplo plod

 26.  st  k  14   nJ  te/ze plod do 4 a od 9 do 13, od 14 kořen

 27.  čt  k      Pg21 země kořen do 9 ---------------

 28.  pá  l  11    ze/sv květ od
Zvěrokruhové symboly se vztahují k viditelným astronomickým souhvězdím, nikoli k astrologickým 
znamením (viz str. 27).

F
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x před 
souhv.

  Datum   konstelace  živel impuls x nebo planet rostlinám  tendence

Leden 2014

F

F

 1. st  j   A  - j   13 vo/te plod do 11 ------------- Pg22 D ↯

 2. čt  k  16    te/ze plod od 10 do 15, od 16 kořen  ↯

   3.  pá  k        země kořen

   4.  so  l  13    ze/sv kořen do 12, od 13 květ  Z

 5.  ne l           světlo květ

   6.  po  a   7  Tři králové    sv/vo květ do 6, od 7 list

   7.  út  a      voda list

   8.  st  a       voda list  ⇉  Z

   9.  čt  b    3  E13   vo/te list do 2, plod od 3 do 9 a od 17

 10.  pá  b        teplo plod do 24  ⇉  Z ↯  D

 11. so  c  1    te/ze kořen od 1

 12.  ne c       země kořen  D

 13.  po  c         10   země kořen do 24  začátek obd. výsadby 12

 14. út  d  1    ze/sv květ od 1

 15.  st  d       světlo květ  Z

 16.  čt  e  10        6  Ag3 sv/vo květ do 9, od 10 list

 17.  pá  e       voda list  ⇉  ↯  Z

 18.  so  f   4  A  - k   vo/te list do 3, od 4 plod

 19.  ne  f       teplo plod

 20.  po  f        teplo plod

 21.  út  g  2    te/ze plod do 1, od 2 kořen

 22.  st  g      země kořen  ⇉  V

 23. čt  g       země kořen do 24  ⇉

 24. pá  h  17 D4  L  ze/sv kořen od 8 do 18, od 19 květ  ⇉  D

 25.  so  h       rJ  světlo květ do 12 a od 17 do 24

 26.  ne  i   1     sv/vo list od 1  ⇉  ↯

 27.  po  i         18   voda list konec obd. výsadby 17

 28.  út  j  4          vo/te list do 3, od 4 plod 

 29.  st  j      teplo plod do 8 -------------

 30.  čt  k    4      23 Pg11 te/ze -------------- kořen od 23  oD

 31.  pá  k       země kořen do 6, od 7 do 14 plod,  od 15 do 24 kořen
Zvěrokruhové symboly se vztahují k viditelným astronomickým souhvězdím, nikoli k astrologickým 
znamením (viz str. 27).
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 Merkur Venuše Mars Jupiter Saturn Uran Neptun Pluto
 j j g  d  h  a  l  j

 11.k

 28.l

Lednové shrnutí
Na začátku měsíce stojí Slunce ve Střelci, 18. 1. 
však přechází do studeného Kozoroha, což by 
mohlo znamenat počátek chladného období. Tuto 
tendenci bude ještě podporovat Merkur, který je do 
10. ve Střelci a pak v Kozorohu, a Venuše ve Střelci.
Mars, celý měsíc v Panně, ještě zvýrazní chladové 
účinky Kozoroha.
Jupiter v Blížencích, Saturn ve Vahách a Neptun ve 
Vodnáři pracují ve prospěch světelného působení 
tohoto měsíce. Jen Uran v Rybách by se mohl 
postarat o srážky. Pluto, který je téměř bez pohybu, 
se celý měsíc nachází ve Střelci. Tím by mohlo být 
podníceno relativní tepelné působení.

Období výsadby: od 13. 1., 12 hod., do 27. 1., 17 hod.
Období výsadby na jižní polokouli: od 1. 1.,  
0. hod., do 13. 1., 8 hod., a od 27. 1., 19 hod., do  
31. 1., 24 hod.

Tato doba je vhodná i pro řez stromů, keřů a vinné 
révy, u plodových rostlin přitom dáváme přednost 
květovým a plodovým dnům.

Regulace slimáků: od 16. 1., 9 hod., do 18. 1., 2 hod.

Práce s mlékem
Při zpracování mléka doporučujeme pokud možno 
vynechat dny v kalendáři proškrtnuté, a to jak pro 
zhotovování másla, tak i pro výrobu sýrů. Mléko 
nadojené v tepelně-plodových dnech dává nejvíce 
másla, totéž platí pro dny se sklonem k bouřkám. 
Přízemí Měsíce (Pg) je pro zpracování mléka téměř 
vždy nevhodné a ani jogurt se v tuto dobu nepovede. 
Vlastní jogurtové kultury ze dnů perigea se lehce 
kazí, proto doporučujeme založit v předchozí den 
dvojnásobné množství. Mléko má nejraději světelné 
a tepelné dny, vodnaté listové dny jsou nevhodné.




