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Projekt MEZI PRAŽCI MLADĚJOVSKÉ ÚZKOKOLEJKY
Vážení čtenáři, sborník, který máte před sebou, pojednává o osmém ročníku
výchovně vzdělávacího projektu MEZI PRAŽCI MLADĚJOVSKÉ ÚZKOKOLEJKY.
Projekt naplánovaný na polovinu září již tradičně pořádá Základní škola Moravská
Třebová, Kostelní nám. 21 v těsné spolupráci s Průmyslovým muzeem Mladějov.
Tak jako v minulých letech byl i letošní ročník orientován na poznávání přírody a
historických zajímavostí v okolí mladějovské průmyslové dráhy a na tvorbu v různých
uměleckých oborech.
Určen byl pro žáky 8. a 9. třídy, přičemž program projektu se skládal ze dvou, do
jisté míry samostatných částí. První část byla zamýšlena pro všechny žáky 8. třídy jako
nedílná součást výuky. Její náplní byla celodenní pěší cesta z obce Hřebeč lesními
cestami do Mladějova vyplněná přírodovědným bádáním a završená zevrubnou
prohlídkou Průmyslového muzea Mladějov doplněnou několika výtvarnými aktivitami
(vícedenní program obvyklý v minulých ročnících se letos nemohl uskutečnit pro
vysoký počet žáků, pro který muzeum nemá ubytovací kapacity).
Konec první části projektu se měl prolínat se začátkem druhé části určené pro
skupinu žáků 9. třídy. Žáci zapojení do této části projektu, realizované mimo běžný čas
výuky, se jí účastnili dobrovolně a rekrutovali se z řad žáků, které muzeum velmi
dobře znají z předešlých školních projektů i jiných akcí muzea. Jejich hlavní pracovní
náplní bylo natočení filmu a pomáhání pracovníkům muzea při opravách a údržbě
muzejních exponátů.
I když tato etapa projektu začínala v pátek jako součást školní akce, měla již od
začátku svou náplní a atmosférou spíše charakter sobotních „brigád“, které muzeum
pro žáky školy občas pořádá. Pro 10 účastnících se žáků byla v muzeu připravena
strava a nocleh. Konec druhé části projektu byl naplánován na sobotní odpoledne.
Projekt po obsahové stránce připravil a zorganizoval jak je v mladějovských
školních akcích zvykem Mgr. Vlastimil Novák, samotné realizace první části projektu
se letos ujal Mgr. Martin Krejčí, jako třídní učitel 8. třídy a RNDr. Alena Purketová
jako odbornice na místní faunu a flóru.
Ráno 12. září, v den konání projektu, byla jeho první část pro déšť zrušena, žáci
tak absolvovali jen náhradní podobu projektu ve školních třídách – cestu z Hřebče do
Mladějova si prošli jen na mapě, rostlinstvo poznávali pouze ze vzorků, které RNDr.
A. Purketová ráno narychlo nasbírala u Moravské Třebové.
Podle původního plánu se uskutečnila pouze druhá část projektu, jejíž realizaci si
vzal na starost Mgr. V. Novák. Tak, jak bývá u mladějovských akcích obvyklé
proběhla v pozitivní tvůrčí atmosféře.
Přestože se osmý ročník projektu MEZI PRAŽCI MLADĚJOVSKÉ
ÚZKOKOLEJKY konal ve velmi omezené podobě, podařily se zrealizovat jeho
nejdůležitější výstupy – žákovský film se stihl natočit v pozoruhodné kvalitě, také
biologická stránka projektu byla z větší části naplněna v původním záměru.
Doufejme, že se v mladějovském muzeu pro žáky podaří uskutečnit ještě další
inspirativní akce, jejichž průběh neovlivní neočekávané změny.

DENÍK PROJEKTU
Z pohledu žákyň IX. třídy
Začal školní rok a my dostali znovu nabídku jet do Mladějova. Projekt byl opět
připraven hlavně pro osmáky, my jsme měli možnost doplnit jejich počet. Samozřejmě
jsme neváhali a jeli.
Náš příběh začal v pátek 12. 9. na autobusovém nádraží. Byli jsme celí natěšení a
náladu nám nekazilo ani špatné počasí. Po chvíli naše nadšení malinko pokazil pan
učitel Krejčí, když nám oznámil, že se nikam nejede. Šli jsme do školy, kde jsme
poznávali vzorky rostlin, a potom tvořili plánek cesty z Hřebče do Mladějova, což nás
velmi bavilo.
Pro osmáky tím projekt skončil a ze školy šli domů, my deváťáci jsme vyrazili na
nádraží a za čtvrt hodiny jsme už stáli v Mladějově. Byli jsme nadšení, že jsme vůbec
přežili cestu vlakem, jelikož v něm bylo nehorázně moc lidí. Ubytovali jsme se
v mladějovském muzeu a čekali na pana učitele Nováka. Když přijel, dali jsme si
k obědu gulášek a poté šli natáčet náš legendární filmeček. Každý z nás si zahrál a
pořádně si to užil. Natáčet tyto filmy nás hodně moc baví, učit se scénáře, hrát a
přitom se smát. To je něco pro nás.
Mezi natáčením jednotlivých scén jsme šmejdili po muzeu, obdivovali jeho
tajuplná zákoutí i vystavené exponáty.
Kdy jindy, než v tomto projektu se
nám poštěstí beztrestně ignorovat
tabulky se zákazem vstupu.
V Mladějově už nepršelo, což
bylo jedině dobře.
Na večeři jsme si opékali buřtíky.
Krásně se nám sedělo u ohníčku. I
když už nejsme malé děti, na houpačkách a kolotoči jsme se před večeří
vyřádili stejně dobře, jako před lety.
Večer jsme pak byli ještě chvíli venku a potom jsme se přesunuli na pokoj. Všichni
jsme bydleli v jednom.
V sobotu ráno jsme vstali a v osm
hodin šli společně do obchodu koupit
si jídlo k snídani. Cestou z obchodu
nám doprovod dělal velký toulavý pes
– evidentně něco chtěl, ale měl smůlu,
nic nedostal – sami máme málo.
Po snídani jsme dotočili filmek, a
pak každý dělal to, co bylo potřeba.
Někteří čistili trubky parní lokomotivy, další ve sklepě rovnali palivové
dříví na zimu, jiní pomáhali při renovaci lokomotivy BNE-50 z roku 1950.

V poledne jsme si sbalili věci, poklidili
pokoj a vydali se na nádraží na cestu domů.
Projekt v Mladějově se nám hodně líbil
a jezdíme na něj rádi.
Petra Legátová, Jolana Peterková,
Vendula Školařová, Anna Váradi
Z pohledu žákyň VIII. třídy
V pátek jsem vstávala v 6:30. Nachystala jsem se na výlet, nasnídala se. Vyvenčila psa, nakrmila myši, oblékla jsem se.
Vyrazila jsem z domu a šla na autobusák. Tam se rozhodlo, že nikam nepojedeme.
„Ach jo.“
V 8:10 byl sraz na autobusovém nádraží. Došla jsem a ze všech stran mi říkali, že
nejedeme. Byla jsem šťastná, protože potácet se někde 12,5 km v dešti a blátě se mi
nechtělo.
Z autobusáku jsme se vydali do školy. Neměli jsme učebnice, takže jsme se
nemohli normálně učit.
Všichni jsme chvíli čekali, až se učitelé
dohodnou, co bude dál.
Měli jsme se rozdělit do skupinek.
Někteří lidé z naší třídy šli s paní
učitelkou Purketovou do 9. B. Zbylí jsme
zůstali v 8. třídě s naším třídním učitelem.
Přibližně po dvou hodinách jsme se
vystřídali.
Pan učitel Krejčí nám zadal takovýto
úkol: Měli jsme napsat, kudy půjdeme z
Hřebče na Veksl. K tomu jsme dostali
mapu a buzolu. Nejdříve nás nic nenapadlo, ale pak už
to šlo.
V 9. třídě byla část přírodovědecká. Každá
skupinka dostala 4 vzorky rostlin. Ke každé jsme měli
(pomocí knížek) najít název, stručný popis a čeleď.
Potom se vše přepsalo na čtvrtku. Rostliny se buď
malovaly, nebo lepily.
Pak jsme ještě dělali pokusy, při kterých jsme ve
zkumavkách měnili barvy rostlinných šťáv z plodů
keřů.
Nakonec jsme se všichni společně vyfotili.
Vyučování skončilo ve 12:30. Pak hurá domů!
No, bylo to super a přiučili jsme se, jak spolupracovat, a jiné nové věci.
Aneta Kostíková, Adéla Michalčáková, Natálie Štrajtová

KEŘE NA HŘEBEČSKÉM HŘBETU

Nikola Košinová

Biologická stránka projektu se každý rok zaměřuje na určitou část flóry regionu.
V letošním ročníku jsme se v rámci projektu zaměřili na keře. Keře jsou jedním z typů
dřevin. Dřeviny jsou rostliny se zdřevnatěnými stonky a kořeny. Jsou víceleté až
dlouhověké, plodí mnohokrát a jejich stonky se obyčejně rozvětvují. Podle vzhledu je
dělíme na tyto růstové typy: strom, keř, keřík, polokeř a liána.
Keř je dřevina se zdřevnatěnými už od báze rozvětvenými stonky. Různé způsoby
rozvětvování tvoří osobité typy keřů, například metlovitý,
prutnatý, jednokmenný a vícekmenný.
Námi sledované druhy keřů se vyskytují především
jako spodní patro v lesních porostech v mnoha lesích či
na okrajích lesů. Některé nalezneme i v ekosystémech,
které nemají charakter lesa. Křovinné patro se významně
podílí na biodiverzitě lesních ekosystémů. Přesto praxe
hospodářské úpravy lesa a jeho pěstování s keři většinou
nepočítá. Význam keřů je v lesním společenství
nezastupitelný vzhledem k tomu, že lesní keře jsou velmi
často hostiteli některých
přirozených
nepřátel
hmyzu nebo poskytují
těmto organismům životní
prostor, jedním z takových příkladů je výskyt
dravých roztočů na svídě.

Bez černý – Keř nebo malý strom, jehož větve mají
bílou dřeň. Listy jsou lichozpeřené, rozemnuté
příjemně voní. Květy
uspořádané ve vrcholících voní pronikavě.
Plody jsou červenofialové tmavé pecEva Juračková
kovice. Roste obecně
v lesích, kolem plotů, v pobřežních houštinách, na
rumištích. Až 7 m; léčivý. VI–VII.
Kalina obecná – Keř až 4m s dlanitě laločnatými
listy. Květy má seskupené v plochých vrcholících v
jedné rovině, přičemž okrajové jsou bílé a neplodné,
vnitřní jsou drobné a zelenavé. Plody jsou červené
Natálie Štrajtová peckovice. Mokré a podmáčené lesy, křoviny. V–VII.

Michaela Sklenářová

Líska obecná – Košatý keř dorůstající výšky až 6
metrů. Listy jsou okrouhlé, dvakrát pilovité a chlupaté.
Samčí květy jsou dlouhé žlutohnědé jehnědy, které se
zakládají již na podzim; samičí květy ve svazečcích
podobných pupenům. Plodem je jedlý oříšek asi 1,5
centimetru velký. III–IV.

Otto Chladil

Maliník obecný
– Keř, který má
na bázi ostnité
větve. Listy jsou
lichozpeřené, složené z 3-7 jařem, na rubu běloplstnaté. Nící
květy v chudokvětých latách. Souplodí peckoviček (maliny) se snadno odděluje od lůžka.
Hojný na lesních pasekách, lesních světlinách a
v křovinách. Až 2 m. Léčivý. VI.
Ostružiník křovitý – Trnité větve jsou buď
obloukovité, nebo plazivé. Listy jsou dlanitě
pětičetné. Souplodí peckoviček (ostružiny) se
nesnadno odděluje od lůžka. Tento druh se
rozpadá ve velké množství drobných druhů. Hojný
v lesích, křovinách i houštinách. Léčivý. V–VIII.
Pámelník bílý – Hustě větvený keř s tenkými
větvemi a
vejčitými,
vstřícnými listy,
celokrajnými,
zřídka
laločnatými.
Květy
v krátkých
Adéla Michalčáková
koncových hroznech. Bílé bobule šťavnaté, při
prudkém zmáčknutí praskají. Původem v
Roman Wöhl
Severní Americe. Běžně se pěstuje v živých
plotech a často zplaňuje. Dorůstá až dvoumetrové výšky. VI–VIII.

Ptačí zob obecný – Až 4 metry vysoký keř.
Hojně větvený se vstřícnými, polokožovitými
listy. Květy jsou v latách. Černé lesklé bobule
jsou v zimě potravou ptactva. Roste v lesích, na
slunných stráních. Hojný je v parcích a
zahradách. VI–VII.
Růže šípková – Keř s ostnitými pruty a
vonnými růžově zbarvenými květy. Plodem je
češule (šípek) s vysokým podílem vitamínu C.
Ve světlých lesích a na mezích. V–VI.

Svída krvavá – Opadavý vyšší keř nebo
menší strom až 3 m vysoký. Borka
rozdělena na malá políčka, mladé
větvičky zelené, později leskle tmavočervené až červenohnědé. Listy vstřícné,
krátce zašpičatělé, se třemi až čtyřmi
páry postranních žilek. Květy ve
vrcholících. Plod je černomodrá peckovice. Světlé křovinaté stráně, světlé lesy
a jejich okraje a podél břehů. V–VI.

Hana Hladíková

Aneta Kostíková

Jan Pavlík

Trnka obecná – Hustě rozvětvený keř se
ztrnovatělými větévkami (kolce). Listy má

drobné, obvejčité. Květy rozkvétají před rašením listů. Peckovice jsou kulovité,
černomodré a ojíněné. Hojná na slunných stráních, mezích a na okrajích lesů. Léčivá.
III–IV.
Vrba jíva – Dvoudomý keř nebo strom s tlustými
lysými větvičkami. Listy jsou široce vejčité,
nepravidelně a tupě pilovité, na rubu plstnaté a
mají vyniklou žilnatinu. Květy jsou různopohlavné. Plod je tobolka s chmýřím z bílého
pápěří. Hojná při okrajích lesů, na pasekách a na
stráních. Až 10 m. III–IV.

Filip Sklenář

Vřes obecný –
Nízký poléhavý,
metlovitý keřík s
větévkami hustě
listnatými. Lístky
jsou jehlicovité,
podvinuté,
s okraji dotýkajícími se, až
téměř srostlými, na větévkách ve 4 řadách. Květy
v koncovitých hroznech. Hojný na kyselých
podkladech ve světlých listnatých i jehličnatých
lesích, na sušších rašelinách a ve vřesovištích. VII–X.

Nikola Košinová

Zimolez pýřitý – Keř se vzpřímenými větvemi má
mladé letorosty duté. Řapíkaté listy jsou měkce Barbora Vávrová
chlupaté, celokrajné, vstřícné. Plod je lesklá, světle
červená bobule. Dosti hojný na křovinatých stráních, pěstovaný v živých plotech.
Jedovatý Až 2 m. V–VI.

MLADĚJOVSKÁ SVATBA
Přímo nad průmyslovým muzeem v Mladějově se zdvihá kopec Hradečná, kde ve
středověku stával hrádek. Hned vedle stojí kopec Mirand. Oba vrcholky spojuje jedna
pověst, která se stala inspirací pro následující scénář žákovského filmu.
Pověst se sice měla odehrát ve 13. století, žáci její děj posunuli do současnosti, jak
se v moderní kinematografii často stává. Výsledný film má stopáž 11 minut, jeho
natáčení trvalo necelých 5 hodin.

OBRAZ 1 – (Bořita prochází pod vrchem Hradečná)
Vypravěč: Kdysi dávno nad vesnicí Mladějov stával hrad Hradečná, kde žil starý
rytíř. Často ho navštěvoval jeho soused Bořita, rytíř z hradu Krotenful.
OBRAZ 2 – kuchyně PMM
Bořita: Buď zdráv příteli! (podává ruku
Mladějovi)
Mladěja: Vítám Tě na Hradečné! Děti
moje, pojďte přivítat hosta!
Ota: Dobrý den rytíři Bořito, Vaše dcera
Gertruda s Vámi nepřijela?
Bořita: Dnes ne, musí se učit, za pár dní
bude znovu dělat maturitu.
Ota: To je škoda.
Bořita: Ahoj Mirando, z tebe už je holka
na vdávání. Jestlipak už máš ženicha?
(objímá ji, Miranda se od něj odtahuje)
(Bořita a Mladěja si sedají ke stolu)
Bořita: Podívej, co jsem přinesl: čistej
metanol! To si dáme si do nosu. Co
umřela moje stará a nehlídá mě, tak
konečně začínám žít – piju jak duha,
chodím za holkama nebo roztáčím prachy v kasínu. (nalévá z lahve do skleniček)

Mladěja: Já bych neměl, doktor mi to
zakázal.
Bořita: Jedna lahvinka tě nezabije!
OBRAZ 3 - pokoj PMM (Mladěja leží
v posteli, nad ním se sklání Ota)
Mladěja: Já jsem to včera neměl pít. Oto,
spravedlivě vládni na našem panství a
starej se o svou sestru, ať dostane hodného manžela a je v životě šťastná. A ty se také
ožeň, ať si co nejdřív zajistíš následníka.
OBRAZ 4 – les (Ota s Bořitou zahrnují
Mladějův hrob, Miranda na něj dává
květiny)
Ota: Pane Bořito, znáte mě od malinka,
víte, že jsem slušný a bohatý. Dejte mi za
ženu Gertrudu!
Bořita: Víš chlapče, to je těžká věc.
Jediná dcera, žádné jiné dítě nemám...
Dám ti ji, ale pod jednou podmínkou. Když byla Gertruda malá, těžce onemocněla a já
slíbil Bohu, že když se uzdraví, vykonám pouť do Jeruzaléma. Ona se pak opravdu
zázračně uzdravila, ale já svůj slib nemohl splnit, protože mi do toho vždycky něco
vlezlo. Když do Jeruzaléma půjdeš místo mně, tak ti Gertrudu potom dám za ženu.
Ota: Tak dobře, hned si jdu zabukovat letenku. (utíká pryč)
Bořita: To musíš pěšky! ... To víš že jo. Ty si budeš s Gertrudou vládnout na mém
hradě a mně šoupnete do domova důchodců. (říká si pro sebe)
OBRAZ 5 – lesní cesta
Ota: Tak já jdu, prosím Vás, Bořito,
starejte se mi zatím o moje panství a
Mirandu.
(Ota jde cestou, prozpěvuje si. Cestu mu
zastoupí dareba s darebnicí, dareba ho
přemůže, darebnice mu sebere batoh.
Svážou ho, potom jej odtáhnou pryč)
OBRAZ 6 – nádražní hala MPD
Heřman: Dobrý den Bořito, jsem rytíř
Heřman z Hoštejna. Dejte mi Mirandu za
manželku, již dlouho se máme rádi. (drží
se s Mirandou za ruce)
Bořita: Pokud je to tak, nejsem proti.
Pojď, domluvíme společně podrobnosti.
(odchází ven)

Bořita: Já ti dám svatbu! A jestli tě tady ještě jednou uvidím, zastřelím tě! (vyhazuje
Heřmana ze dveří)
Bořita (vrací se k Mirandě): On tě neměl
rád, šlo mu jen o tvoje peníze. Dobře že
odešel. Ale nebuď smutná, já si tě vezmu.
A proč se svatbou otálet, vezmeme se
hned příští sobotu.
Miranda: Já bych raději počkala, až se
vrátí Ota.
OBRAZ 7 – pokoj PMM
Miranda (telefonuje): Heřmane, musíme
si spolu promluvit. Sejdeme se večer tam
co vždycky!
OBRAZ 8 – les (Miranda s Heřmanem
mluví, oba rozčileně gestikulují, v popředí
je pozoruje Gertruda)
OBRAZ 9 – pokoj PMM
Bořita: Mirando, pojď si poslechnout tyto
dva poutníky. (Miranda leží na posteli,
prohlíží si módní časopis)
Dareba: Vrátili jsme se z Palestiny, kde
jsme potkali vašeho Otu. Požádal nás,
abychom vám vyřídili, že vstoupil do
teroristického hnutí Hamas a už se nevrátí.
Miranda: A proč nám to nezavolal?
Darebnice: Voni telefonovat nemůžou, aby je nezaměřili Izraelci!
Bořita: Tak vidíš, už se svatbou nemusíme čekat. (Miranda kvapně odchází z pokoje)
OBRAZ 10 – druhý pokoj PMM
Miranda (telefonuje a balí věci do batohu): Tak už je to tady. Počkej na mě pod
hradem!
OBRAZ 11 – chodba PMM (Miranda
běží chodbou, cestou vrazí do Gertrudy)
OBRAZ 12 - nádražní hala MPD
Gertruda: Tati, Miranda někam běžela
s batohem a včera jsem ji viděla v lese
s Heřmanem. (Bořita popíjí s darebou)
Bořita: No počkej Heřmane, to ti nedaruju! (kvapně vstává od stolu, dareba s ním)

OBRAZ 13 – les (Miranda s Heřmanem běží po lesní stráni, za nimi Bořita s darebou)
Heřman: Hele, vlak! Poběž Mirando! (v dálce projíždí vlak, Heřman s Mirandou běží
k němu)

OBRAZ 14 – trať MPD (Miranda
s Heřmanem naskakují do jedoucího vlaku,
Bořita vlak již nestihne, u trati vytahuje luk a
střílí na odjíždějící vlak)
Dareba: Vedle šéfe, a zase, teď už to bylo
jen o kousek, musíte víc doprava...
OBRAZ 15 – vagon MPD
Heřman: Mirando, Mirando, probuď se!
(třese s mrtvou Mirandou, všude kolem
mrtvoly ostatních cestujících)
OBRAZ 16 – les
Heřman: Neboj Mirando, já tvou smrt
pomstím! (zahrabává hrob vedle hrobu
Mladěja)
OBRAZ 17 – prostor před správní
budovou PMM
Heřman: Bořito, vylez! (Heřman stojí přede
dveřmi s partou bojovníků, ze dveří se vyhrne
Bořita s kumpány, následná bitva končí smrtí
Bořity)

Heřmanův bojovník: Heřmane, co
kdybychom ten barák vykradli, když je
majitel stejně mrtvý?
Heřman: To bychom mohli, ať z toho
alespoň něco máme.
Heřmanův bojovník: A co s ní? Můžu
si ji nechat? (přivádí vzpouzející se
Gertrudu)
Heřman: Pošlete ji do kláštera, ať tam
prosí za odpuštění svých hříchů!
Heřmanův bojovník: Heřmane, pojď
sem, něco jsme našli! (společně odchází)
OBRAZ 18 – sklep PMM (ve sklepě je
zavřený Ota)
Heřman: Vždyť to je Ota! Tak proto on
se nemohl vrátit z Palestiny, Bořita ho
tady zavřel. To byl větší lump, než jsem
si myslel, dobře že je po něm! Vytáhněte
ho! (vynesou Otu před dům, kde se
zhroutí k zemi.
Heřmanův bojovník: Tomu již nikdo
nepomůže, umřel vyčerpáním. (sklání se
k němu, zkouší tep)
OBRAZ 19 – les (Heřman zahrnuje
Otův hrob vedle Mirandy)
Komisařka: Jsem komisařka
Pleskotová. Zatýkám vás pro vraždu
Bořity a jeho přátel, omezování osobní
svobody Gertrudy, únos Mirandy a
vloupání. Vy se z vězení už živý
nedostanete!
Osoby:
Vypravěč: Vendula Školařová
Bořita: Tomáš Moravec
Mladěja: Jakub Pavlík
Oto: David Novák
Miranda: Jolana Peterková
Gertruda: Vendula Škoařová

Heřman: Václav Dopita
Dareba: Jakub Peterka
Darebnice: Petra Legátová
Heřmanův bojovník: Jakub Dospiva
Komisařka Pleskotová: Anna Váradi

POKUSY S ROSTLINNÝMI ŠŤÁVAMI

David Novák

Z plodů předložených keřů žáci získali rostlinné šťávy a zjišťovali, jak reagují, popř.
nereagují na změnu pH.
Některá rostlinná barviva ve šťávách jsou přirozeným
acidobazickým indikátorem, tedy látkou, která mění své
barvy podle kyselosti či zásaditosti. Kyselé zbarvení je
červené, neutrální až fialové, zásadité modré a hodně
zásadité zelené.

Acidobazické indikátory – jde o barviva, která v určitém
rozmezí reagují na změnu pH změnou barvy. Změna barvy souvisí se změnou chemické
struktury indikátoru, ke které dochází při dosažení určitého pH.
přírodní
materiál

původní
zbarvení
šťávy
tmavě vínová
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hydrixidu sodného
zelená

bez černý - plod
(bobule)
ptačí zob obecný tmavě hnědá tmavě zelenohnědá
-plod (bobule)
kalina obecná
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- plod (peckovice) červená
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destilovaná voda ocet
růžová

červená

světle hnědá
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žádná změna

žádná změna

Hlavní funkcí těchto látek u rostlin je zvyšování odolnosti proti mrazu a suchu, absorbují
modrozelené a UV-zářením, ale kromě toho spolupůsobí při rozmnožování (činí květy
nápadnými a lákají hmyzí opylovače) a rozšiřování rostlin….
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